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RESUMO 

 

Este trabalho tenciona discutir a constituição do ethos discursivo e as cenas de enunciação em 

quatro hinos religiosos, cujas composições pertencem à Sarah Polton Kalley.  As letras foram 

escritas em 1873 com a finalidade de serem aplicadas em classes de estudos. A fundamentação 

teórica da pesquisa insere-se na Análise do Discurso de linha francesa, especificamente 

alicerçada nas contribuições de Dominique Maingueneau (1995, 1996, 1997, 2006, 2013), pois, 

a metodologia aplicada por este autor se propõe a analisar a linguagem considerando sua 

exterioridade nas condições sócio-históricas. O objetivo desta pesquisa é examinar o modo de 

construção do ehtos, conhecer a vida e a obra de Sarah Kalley e sua importância para a hinologia 

protestante no Brasil, além de analisar os hinos compostos pela autora tendo como ferramenta 

as noções de cenas enunciativas. O trabalho busca, ainda, analisar o contexto sócio-histórico 

brasileiro no século XIX, a fim de compreender como a identidade do enunciador religioso se 

constrói no ethos discursivo presente nas composições. A pesquisa apresenta-se com valor 

social e acadêmico, pois amplia os estudos sobre a inserção do protestantismo no Brasil e a 

relevante contribuição de uma das maiores compositoras na hinologia cristã brasileira. Para 

maior enriquecimento do trabalho, as análises receberão um olhar sociológico pela perspectiva 

de Pierre Bourdieu com relação ao campo, habitus e capital. Assim é possível entender como 

os hinos protestantes tiveram aceitação no campo religioso brasileiro e como colaboraram para 

a formação de um novo ethos religioso. Destaca-se que, embora em outras obras se dê ênfase 

também à importância musical como elemento constituinte do ethos, este trabalho limita-se 

enfatizar apenas a dimensão verbal. As opções teórico-metodológicas e o recorte histórico 

definido para a seleção do corpus se justificam pela importância da hinologia no crescimento 

das igrejas protestantes na segunda metade do século XIX. Por meio das aplicações propostas, 

as análises permitem observar que o ethos do enunciador comunica-se com a visão de mundo 

ético-religioso social e corresponde aos anseios do indivíduo religioso, que almeja uma relação 

pessoal com o divino. 

 

Palavras-Chave: Hinos; Análise do discurso; Ethos discursivo; Sarah Poulton Kalley. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work’s purpose is to discuss the constitution of discursive ethos and the enunciation scenes 

in four religious’ hymns, which composition belongs to Sarah Poulton Kalley. The lyrics were 

written in 1873 aimed to be applied in study classes. The research’s theoretical foundation is 

inserted in the French Discourse Analysis, specifically in Dominique Maingueneau 

contributions (1995, 1996, 1997, 2006, 2013), since the methodology applied by this author 

proposes the analysis of language considering its exteriority in socio-historical conditions. This 

research objective is the examination of ethos’s construction methods, learning Sarah Kalley’s 

life and work as well as its importance to Brazilian protestant hymnology, aside from analyzing 

the hymns composed by the author utilizing enunciative scenes notions as a basis. None the 

less, the study seeks to investigate the socio-historical context in the 19th century, in order to 

comprehend how the religious enunciator identity is constructed in discursive ethos present at 

the compositions. The research presents itself with social and academical value, as it amplifies 

studies about the insertion of Protestantism in Brazil and the relevant contribution of one of the 

greatest composers in the Brazilian Christian hymnology. For this work major enrichment, the 

analyses will receive a sociological regard on Pierre Bourdieu’s perspective at this field, habitus 

and capital. It becomes thus possible to understand how protestants hymns had acceptance in 

Brazilian religious field and how it collaborated to the formation of a new religious ethos. It is 

worth highlighting that although other works emphasize the musical importance also as a 

constitutional element of ethos, this work is limited to emphasize the verbal dimension only. 

The theoretical-methodological options and the historical outline defined to the selection of 

corpus are justified by the importance of hymnology on protestants churches growth in the 19th 

century’s second half. Through the proposed ministrations, the analysis allows to observe that 

the enunciator ethos communicates with the social ethical-religious’ world view and 

corresponds to the religious individual yearnings who longs for a personal connection with the 

divine.  

 

Key words: Hymns; Discourse Analysis; discursive Ethos; enunciation scenes; Sarah Poulton 

Kalley. 
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INTRODUÇÃO 

 

A música é utilizada como ferramenta de culto na Igreja Cristã desde a chamada Igreja 

Primitiva. É possível fazer essa afirmação baseando-se nas palavras do apóstolo Paulo na 

epistola aos Efésios 5:19: “falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao 

Senhor com hinos e cânticos espirituais” (A BÍBLIA, 1969). Depois, com a Igreja Católica 

Romana, a música recebeu atenção no cantochão, os motetos, canto gregoriano e outros 

gêneros. No entanto, “o canto coletivo, em língua vulgar, surgido no século XII, só era 

permitido aos fiéis por ocasião do Natal e da Páscoa e, assim mesmo, como concessão muito 

especial” (SCHEITZER apud BRAGA, 1983, p.19). Somente com a Reforma Protestante é que 

a música foi novamente aberta para a comunidade nas liturgias. 

 

Martim Lutero (1483-1546), o maior dos reformadores do século XVI, foi o único 

entre os reformadores de seu tempo a defender a música como uma maravilhosa 

dádiva de Deus a ser usada no louvor e na pregação da sua palavra. Dentre todos os 

reformadores protestantes de seu tempo, somente Martim Lutero recomendou sem 

hesitar o uso da música no fomento da vida cristã e no culto da igreja. (SCHALK, 

2006, p. 7-8). 

 

É inegável o efeito que a música tem dentro dos ritos religiosos. Nas igrejas protestantes 

a música foi estendida aos fiéis que, em coral, passaram a entoar hinos cristãos. 

 

Lutero, proclamando o direito e o dever da participação de todos os fiéis nas 

cerimônias religiosas, criou, para atender a essa necessidade, o Coral, que devia ser 

cantado em vernáculo pela congregação e veio a tornar-se o centro da liturgia luterana 

[...] O coral, criado por Lutero, caracterizava-se pelo uso da língua vulgar, ao invés 

do latim obrigatório nos ofícios religiosos católico-romanos; pelo emprego de valores 

longos e lentamente escandidos decorrente da execução congregacional, geralmente 

por centenas de fiéis; pelo seccionamento fraseológico, verso por verso, formando 

cadência; pelo acompanhamento ao órgão; e, já no seu período de consolidação, por 

apresentar a melodia no soprano em lugar de situá-la no tenor, como fôra uso até 

então, e pela execução silábica e articulação simultânea de todas as vozes, a fim de 

permitir uma nítida compreensão do texto cantado. (BRAGA, op. cit. p. 19-22). 

 

A música encontrou um lugar de destaque nos cultos protestantes brasileiros no século 

XIX, principalmente com o lançamento, em 1861, do hinário Salmos e Hinos, organizado pelo 

casal de missionários Dr. Robert Reid Kalley (1809-1888) e Sarah Poulton Kalley (1825-1907). 

A presença protestante em terras brasileiras já havia ocorrido no século XVI com os 

huguenotes e no século XVII com os holandeses, mas não houve uma continuidade nem de um 
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legado religioso deixado por eles. A primeira metade do século XIX, então, foi marcada por 

uma nova chegada do protestantismo, embora sem a intenção proselitista. 

Em 1810, por conta da abertura dos portos às nações amigas, Portugal assinou com a 

Inglaterra Tratados de Aliança e Amizade de Comércio e Navegação, no qual constava em seu 

artigo 12 a concessão aos estrangeiros à plena liberdade de consciência. No entanto, essa 

concessão vinha acompanhada de proibições com relação ao proselitismo, à estrutura das 

capelas e quanto à utilização de sinos. Portanto, durante a primeira metade do século XIX não 

havia igreja protestante no Brasil e a religião oficial do império era o catolicismo. Quando o 

culto protestante começou a ocorrer no Brasil só era ministrado aos imigrantes e em língua 

estrangeira.  

Somente com a chegada das primeiras organizações missionárias protestantes que 

aturaram no Brasil (Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira - SBBE (1804) e a Sociedade 

Bíblica Americana- SBA (1816)) é que houve um interesse pelo evangelismo dos brasileiros. 

Os primeiros missionários das sociedades bíblicas que serviram como colportores1 foram James 

Fletcher (SBA-1855) e Richard Corfield (SBBE- 1856). Com relação a uma ação 

denominacional, a Igreja Metodista episcopal foi a primeira a iniciar atividades missionárias. 

Sarah Kalley e Robert Kalley vieram para o Brasil por orientação do Rev. Flether, 

quando estavam em Illinois, Estados Unidos. Logo que chegaram ao Brasil procuraram 

organizar, o mais rápido, escolas de estudos bíblicos nas quais utilizavam a música como 

instrumento litúrgico.  

As músicas foram organizadas em um hinário, os Salmos e Hinos, que teve relevante 

contribuição na formação do protestantismo brasileiro. A funcionalidade da música sacra como 

forma de ensino religioso no Brasil fica evidente tendo em vista que a alfabetização era algo 

ainda muito carente no século XIX.  Os hinos utilizados demonstram a preocupação que havia 

por expressar temas e textos bíblicos. Dessa forma, a música proporcionou a memorização da 

mensagem trazida pelos missionários além da participação da comunidade nas práticas cultuais.  

Em todas as igrejas protestantes que chegaram ao Brasil no século XIX se utilizava o 

Salmos e Hinos como preciosa ferramenta litúrgica e de ensino. O primeiro hinário era formado 

por hinos traduzidos e adaptados por Sarah Kalley e algumas composições de Robert Kalley. 

Na segunda edição, em 1864, já se incluía hinos de autoria de Sarah Kalley, que mais tarde veio 

a ser uma das maiores autoras de hinos presentes no hinário. De acordo com BRAGA, “dos 

                                                             
1 Missionários que viajavam pelo território brasileiro fazendo distribuição de Bíblias e outros materiais de literatura 

cristã. 
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cento e oitenta e dois números que hoje se encontram em Salmos e Hinos com a inicial K, cento 

e sessenta e nove foram produzidos por D. Sarah e, treze, pelo Dr. Kalley” (1961, p.125). 

Esta pesquisa tem como tema o estudo do ethos discursivo e das cenas de enunciação 

constituídos em quatro (4) letras produzias por Sarah Kalley no ano de 1873. O recorte histórico 

se dá pelo fato de que em 1873 a Igreja Evangélica Fluminense, situada na cidade do Rio de 

Janeiro, fundou a segunda classe diária de ensino básico gratuito, como também a igreja de 

Niterói/RJ fundou sua primeira classe diária gratuita. Preocupada não apenas com a educação 

básica, de acordo com Braga “para estas escolas, que se iam inaugurando, preparou D. Sarah 

Kalley hinos adequados à abertura e ao encerramento das aulas, hinos que, ao mesmo tempo, 

recreavam e eram veículos de preciosos ensinamentos” (1961, p. 114).  

Justifica-se o motivo desta pesquisa pelas características do zelo presentes em Sarah 

Kalley nos hinos que escreveu. Havia por parte dela uma preocupação com relação ao conteúdo 

teológico e com a correta gramática da Língua Portuguesa.  

 

Foi intenso e sufocante, de sorte que a Sra. Kalley adoeceu e esteve de cama cerca de 

três semanas – 20 de janeiro a 9 de fevereiro. Mesmo doente, porém, esforçava-se por 

desempenhar os seus deveres de cada dia. Procurava ainda compor hinos novos, que 

depois submetia à apreciação do Sr. José Luiz de Malafaia, que era encarregado 
de corrigir os erros de português, sem, porém, modificar a doutrina. (2013, v. II, 

p. 17, grifo nosso). 

 

Outra característica marcante nas composições de Sarah Kalley é a maneira como ela 

constrói a relação de aproximação entre o indivíduo religioso e Deus. Através do canto o 

indivíduo religioso ultrapassava a barreira de um simples ouvinte e expectador cúltico, pois ao 

entoar as letras o indivíduo se apropriava da fala cantada e posicionava-se como o orador que 

se expressa perante o sagrado. Sendo assim, torna-se mais motivador a realização desta pesquisa 

em busca de como o ethos é revelado no discurso das letras selecionadas e como se constitui na 

cena enunciativa do discurso. 

  O presente estudo terá uma abordagem qualitativo-interpretativista, tendo em vista que 

a Análise do Discurso busca o sentido da materialidade linguística e a historicidade do discurso. 

Orlandi (2012, p.60) ao afirmar que a língua tem função ideológica, abre a discussão para a 

construção interpretativa existente na ligação, identificação e transferência ocorridas no 

discurso. Com relação ao trabalho da Análise do Discurso, Orlandi (2012, p.60-61) diz que a 

interpretação aparece em dois momentos: 

 

a. Em um primeiro momento, é preciso considerar que a interpretação faz parte do 

objeto da análise, isto é, o sujeito que fala interpreta e o analista deve procurar 
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descrever esse gesto de interpretação do sujeito que constitui o sentido submetido à 

análise; 

b. em um segundo momento, é preciso compreender que não há descrição sem 

interpretação, então o próprio analista está envolvido na interpretação. Por isso é 

necessário introduzir-se um dispositivo teórico que possa intervir na relação do 

analista com os objetos simbólicos que analisa, produzindo um deslocamento em sua 

relação de sujeito com a interpretação: esse deslocamento vai permitir que ele trabalhe 

no entremeio da descrição com a interpretação.  

 

As análises procuraram responder as seguintes perguntas: Como o ethos é manifestado 

no discurso das composições selecionadas de Sarah Kalley e como a cena enunciativa se 

constitui no discurso? E ainda, como a construção do ehtos revela o indivíduo religioso 

associado à ideologia presente no campo religioso analisado?  

Em busca de respostas, este trabalho percorrerá os trilhos da metodologia científica da 

Análise do Discurso (de agora em diante AD), priorizando a abordagem do ethos desenvolvida 

por Dominique Maingueneau (1997), na qual a formação discursiva está mesclada com o ethos.  

 

O co-enunciador interpelado não é apenas um indivíduo para que se propõe “ideias” 

que corresponderiam aproximadamente a seus interesses; é também alguém que tem 
acesso ao “dito” através de uma “maneira de dizer” que está enraizada em uma 

‘maneira de ser’, o imaginário de um vivido. (Ibid, p.49) 

 

Associada a essa perspectiva, faz-se necessário levar em consideração a questão 

ideológica, uma vez que o discurso é a dimensão em que a ideologia se materializa e, de acordo 

com Pêcheux (2014, p. 82), “todo processo discursivo se inscreve numa relação ideológica de 

classes”. Ou seja, o enunciador necessita ter conhecimento prévio do campo ideológico do co-

enunciador, pois “o ethos de um discurso resulta de uma interação de diversos fatores” (Ibid, 

2006, p.270). 

Sarah Kalley, antes de vir para o Brasil, conviveu com cristãos portugueses em Illinois, 

Estados Unidos. Esses cristãos fugiram da Ilha da Madeira por cauã da perseguição religiosa 

que se desenvolveu quando Robert Kalley era missionário na ilha portuguesa. Tendo 

conhecimento prévio da Língua Portuguesa e das questões relacionadas ao campo religioso que 

Sarah Kalley evocou sua própria enunciação para um processo interativo de influência sobre o 

outro (MAINGUENEAU, 2006, p.269). 

A fim de contribuir para uma melhor compreensão do campo religioso e social em que 

as letras de Sarah Kalley foram compostas, será trazida uma breve perspectiva sociológica de 

Pierre Boudieu sobre campos, habitus e capital. 

A situação eclesiástica no Brasil durante o Primeiro Império e a Regência era precária. 

Émilie G. Léornard, em sua obra O Protestantismo Brasileiro (2002), traz registros do 
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Missionário Kidder mostrando que a insuficiência numérica do clero brasileiro afetava 

negativamente a vida religiosa dos fieis. Além da falta de sacerdotes, Léonard ainda afirma que 

havia pouco zelo por parte dos que estavam em plena atuação.  Essa carência de liderança 

religiosa levou a população brasileira ao exercício de uma religiosidade leiga, supersticiosa e 

festiva. Muitas das solenidades passaram a ocorrer no meio familiar, em que patrões e servos 

no próprio ambiente da fazenda, sem a intervenção da igreja, expressavam a fé. Léonard, com 

relação a esse fenômeno religioso, declara que essas práticas e o amor ao canto, possibilitaram 

no decorrer do tempo, levar grande número pessoas mais simples aos encontros protestantes, 

pois elas se sentiam iguais aos ilustres, além de sentirem prazer em cantar (2002, p. 39). 

O analista do discurso, e autor deste trabalho, entendeu que a perspectiva bourdeusiana 

se fez aliada às aplicações da AD na observação do contexto social, político e religioso em que 

Sarah Kalley atuou como missionária. 

 

Quanto à organização, este trabalho apresenta a seguinte estrutura: 

 

O Capítulo I apresenta um panorama histórico do Brasil referente ao final do século 

XVIII e início do século XIX a fim de compreender as mudanças sociais e religiosas ocorrentes 

à época. Mais especificamente sobre o século XIX, o capítulo discorre sobre a chegada dos 

protestantes e a tolerância religiosa aplicada nesse período. Tendo em vista que o objetivo é 

estruturar uma análise de campo em que Sarah Kalley atuou, foi feita uma breve explanação de 

como a imagem feminina era vista naquele tempo. O capitulo, em sua última parte, retrata a 

história de Sarah Kalley e sua relevante contribuição para o culto protestante brasileiro.   

No capítulo II se buscou apresentar o caminho percorrido para construção de uma 

teoria metodológica da Análise do Discurso de linha francesa, aplicando-se as abordagens de 

Dominique Maingueneu com relação ao ethos discursivo e cenas de enunciação. Para a 

complementação metodológica foi tomada como referência a contribuição de Bakhtin (1997) e 

Marcuschi (2008) sobre o gênero discursivo. 

O capítulo três é dedicado à análise do corpus selecionado e à aplicação das 

ferramentas oferecidas pela AD. Antes de adentrar às análises o capítulo buscou apresentar a 

perspectiva bourdeusiana de campo, habitus e capital com a finalidade de contribuir nas análises 

realizadas. A soma se mostrou eficiente ao compreender o conceito do campo social, o qual é 

um espaço determinado pelos indivíduos que dentro dele possuem características e regras 

determinantes que o rege. Assim também foi possível entender o habitus que se institui pelas 
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ações e reações incorporadas no campo por indivíduos a partir da vivência em sociedade. Por 

fim, ao compreender essas características sociais, foi possível olhar para Sarah Kalley como 

possuidora de um capital suficiente para causar o efeito necessário naqueles que assumiram 

para si o conteúdo existente em suas letras. 

O trabalho apresentará as considerações finais, nas quais serão revistos os objetivos na 

utilização dos mecanismos aplicados e os resultados obtidos través das análises. 
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CAPÍTULO I – SARAH KALLEY E O BRASIL DO SÉCULO XIX: VIDA, CONTEXTO 

SOCIAL E RELIGIOSO.  

 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

Esse capítulo visa à compreensão dos aspectos sociais e religiosos que marcaram o 

Brasil no século XIX, quando Sarah Kalley chegou às terras brasileiras. Para obter uma visão 

mais ampla do início do século XIX se faz entender como o século XVIII terminou. A partir 

dos registros históricos é possível ter uma noção dos aspectos sociais e estruturais do Império 

que, ao final, favoreceram a entrada do protestantismo de forma definitiva no Brasil e como a 

ideologia protestante teve seu efeito no campo religioso.  

 

 

1.2 Contexto social e religioso brasileiro no século XIX 

 

O século XVIII foi marcado por importantes transformações na colônia brasileira, 

principalmente a partir de 1750. De acordo com Linhares, em sua obra História Geral do Brasil 

(1990, p. 111), neste ano se deu o reconhecimento internacional dos limites territoriais do que 

viria a ser o Brasil. Também, no mesmo ano, morreu rei João V ascendeu ao trono José I. Com 

a mudança do governo Portugal e suas colônias pela primeira vez sentiram os efeitos do 

iluminismo, que já se manifestara há quase um século.  

Apesar de o iluminismo ter sido um movimento intelectual europeu ocorrido no século 

XVII, somente no século XVIII a coroa portuguesa recebeu sua influência. Tendo em vista que 

o iluminismo exaltava a razão em detrimento da religião para reestruturar a sociedade, pode ser 

esse o motivo de maior resistência por parte dos portugueses, que tinham uma estrutura 

religiosamente católica bem definida.  

 

A colônia não possuía escolas nem imprensa e, do começo do século XVIII até a 
independência, nem a escolástica jesuítica esteve presente. No entanto, apesar das 

restrições e desestímulo da metrópole, está provado hoje que o Brasil-colônia teve 

focos de fermentação do pensamento e bibliotecas particulares ricas e atualizadas. 

Segundo informações colhidas, lia-se bastante no Brasil do século XVIII, 

principalmente a literatura do iluminismo. (MENDONÇA e FILHO, 1990, p. 64-65). 
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A influência do iluminismo se deu por meio de Sebastião José de Carvalho e Melo, mais 

conhecido como Marquês de Pombal, durante o governo de Dom José I. O objetivo de Pombal, 

em trazer as novas ideias iluministas era de expandir a administração pública e a economia de 

Portugal, principalmente dos rendimentos retirados da exploração colonial. Sendo assim, o 

Brasil se tornou o principal foco de Pombal.  

 

Em matéria administrativa, o centralismo foi a tônica. O Conselho Ultramariano viu 

diminuídos os seus poderes. O sistema de capitanias hereditárias foi extinto [...] A 

justiça colonial foi ampliada – sobretudo com a criação de um novo tribunal da 

Relação no Rio de Janeiro em 1751 – e reformada. Multiplicaram-se as fundações de 
municípios que, na Amazônia, correspondeu ao desmantelamento do sistema de 

missões religiosas, transformadas em ‘vilas’ e ‘lugares’ [...] A política de Pombal 

contra os jesuítas é com frequência atribuída à oposição religiosa à execução do 

Tratado de Madri (que, no entanto, não era do agrado do próprio Pombal), tanto na 

Amazônia quanto no sul – em especial, teriam insuflado os índios Sete Povos das 

Missões do Uruguai a resistirem a mudar-se para outras terras, já que sua região 

deveria ser entregue aos portugueses, resistência que resultaria na Guerra dos 

Guaranis (1754-1756) - , às suas críticas à criação de uma companhia de comércio 

para o norte da América portuguesa e a outras razões. (MENDONÇA e FILHO, 1990, 

p. 115)  

 

Dentre as reformas em busca de redução de custos para a administração do Estado 

Monárquico, Pombal aplicou o regalismo que permitia a interferência do Estado em assuntos 

internos da Igreja. Como resultado, no Brasil ocorreu à expulsão dos jesuítas em 1759. De 

acordo com Lustosa: 

 

Razões econômicas motivaram a expulsão dos jesuítas, estrategicamente planejada 

para proteger as fronteiras do Brasil, expandidas pelos bandeirantes e sacramentadas 

pelo Tratado de Madri (1750). Fronteiras que eram então ameaçadas pela ação dos 
padres espanhóis e portugueses em suas missões tanto no norte quanto no sul do Brasil 

[...] A partir de Portugal, essa aversão contra os membros da ordem criada por Inácio 

de Loyola se espalharia por todas as cortes da Europa. (2006, p.14) 

 

Os jesuítas eram os educadores na colônia, e, com a expulsão, gerou-se uma necessidade 

de reformas no ensino. Com a nova política aplicada por Pombal se criou um distanciamento 

nas comunicações da Igreja Colonial e o Vaticano. Apesar das tentativas de reforma na 

educação, não houve diferença para a maior parte da população, que era pobre e analfabeta. 

Segundo Matos “a vida intelectual do período colonial havia sido muito limitada. A igreja 

proporcionara algumas escolas especiais para os mais privilegiados” (2008, p.52). 

O Brasil também passou por mudanças no interesse comercial estrangeiro, tendo em 

vista a descoberta de minas preciosas nas Minas Gerais. Por conta dessa descoberta percebeu-

se a necessidade de ter uma capital mais perto da exploração das riquezas e, assim, a capital foi 

transferida para o Rio de Janeiro em 1763.  
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Mesmo com tantas influências e reformas no governo e na questão religiosa, a colônia 

portuguesa ainda matinha a suas portas fechadas para outro tipo de religião. As grandes 

transformações só viriam a acontecer no início do século XIX, quando o Brasil viveria 

experiências que mudariam completamente o curso de sua história.   

No início do século XIX Portugal passava por conflitos com relação às pressões sofridas 

pela França para que se fechassem os portos portugueses ao comércio britânico. 

Portugal não se submeteu às exigências francesas tendo em vista que o rompimento com 

os ingleses acarretaria em perder a comunicação com seu domínio ultramariano. Devido à 

ameaça iminente de invasão por parte de Napoleão Bonaparte, a corte portuguesa decidiu por 

deixar Portugal e se transferir para o Brasil. 

 

Em face da indecisa atitude do regente português, Napoleão deliberou invadir o Reino 

luso. A 27 de outubro de 1807, assinou com a Espanha o Tratado de Fontainebleau, 

extinguindo a monarquia portuguesa e dividindo o Reino em três partes: um para o 

Rei da Etúria [Luis II], outra para Godoy, Príncipe da Paz, e outra para si próprio, com 

a qual pensava em fazer permuta de Gibraltar com a Inglaterra [...] O Conselho de 

Estado, reunido na noite de 24.11.1807, aprovava a medida de imediata transferência 

da monarquia para o Brasil. No dia seguinte, o regente anunciou-a ao povo. Relutando, 
embora, embarcou-se, o príncipe, com sua real família, e mais todos aqueles que 

puderam. (FROTA, 2000, p. 222- 223). 

 

Para a transferência da família real em segurança para o Brasil foi providenciada uma 

escolta às embarcações, realizada pelos ingleses. Portugal e Inglaterra sempre tiveram uma 

política de amizade desde o Tratado de Winsdor2, assinado em 1386. Claro que a Inglaterra não 

fez um simples favor a Portugal ao escoltar a corte portuguesa, pois tinha interesse em 

comercializar diretamente com o Brasil de forma que aumentasse seu mercado consumidor, já 

que os ingleses pagavam alto por causa do “Bloqueio Continental”, imposto por Napoleão. 

Sendo assim, em 1810 foram assinados os Tratados de Aliança e Amizade, e de Comércio e 

Navegação 3.  

O Rio de Janeiro já era a capital da colônia brasileira, no entanto até a chegada da corte, 

em 1808, a cidade ainda não tinha o aspecto de metrópole. Quando o Rio passou a ser a sede 

                                                             
2 O Tratado de Winsdor é a aliança diplomática mais antiga do mundo antigo ainda em vigor. Portugal e Inglaterra 

assinaram esse tratado em 1386 após a Inglaterra lutar ao lado da Casa de Avis na batalha Aljubarrota em 1373. 
3 Os Tratados de Aliança e amizade estabelecia entre Portugal e Inglaterra as vantagens inglesas. De acordo co o 

documento, os ingleses pagariam 15% de impostos sobre as mercadorias chegadas aos portos brasileiros, os 

portugueses 16% e os demais países 24%. Também ficou definido como deveriam ser tratados os criminosos 

britânicos em território português. Eles só poderiam ser julgados na presença de uma autoridade britânica, tendo 

como base as leis britânicas. Já um português incriminado na Inglaterra seria julgado de acordo com as leis 

britânicas. O acordo ainda previa o fim gradativo do tráfico negreiro. Para o Brasil entraria novas mercadorias, 

mas enfraquecia o alto lucro para Portugal. 
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do Governo do Brasil, em 1815, tornou-se o grande teatro dos acontecimentos decisivos para a 

política brasileira. De acordo com Holanda, “a imprensa, os clubes jacobinos, a movimentação 

ideológica, era no Rio que encontravam campo para sua expansão” (1995, p.328). 

O crescimento demográfico que se deu no Rio de Janeiro também trouxe problemas 

sociais. O abastecimento alimentar das áreas agrárias, por exemplo, não era suficiente para 

suprir o que se consumia na Província fluminense e, ainda, não havia um centro de 

abastecimento organizado.  Segundo Holanda, “o comércio de gêneros de sustentação fazia-se 

por meio de vendedores ambulantes, geralmente pelos escravos, ou nas vendas, já a essa altura 

em mãos dos imigrantes portugueses [...] Em 1850 calculava-se a população em 270.000 almas, 

das quais 111.000 eram escravos” (Ibid., 338-339). 

O Rio de Janeiro não foi preparado estruturalmente para o rápido crescimento e, por 

isso, teve que lidar com outro problema sério: A falta de saneamento básico. 

 

O mau cheiro era proveniente da falta de esgotos, nas casas, que não possuíam fossa, 
sendo os dejetos humanos e o lixo colocado em barris nas ruas. Pelo costume da época, 

às seis horas da tarde os escravos encarregados da limpeza, chamados tigres, 

carregavam os barris com os detritos, lançando-os no mar, em terrenos baldios e em 

valas. Quando chovia, ao invés de carregar os barris, despejavam os detritos nas ruas. 

(MAURO apud CARDOSO, 2005b, p.130). 

 

Os estrangeiros que chegavam ao Brasil primeiramente se encantavam, mas logo se 

decepcionavam com a dura realidade. Almeida confirma essa situação ao relatar que “apesar de 

encantados com a exuberância da flora e da fauna brasileira, os viajantes se chocavam com 

alguns costumes, criticando a ignorância, os maus modos, a falta de higiene dos moradores e a 

falta de saneamento básico” (2014, p. 37).   

Mesmo com todas as precariedades encontradas no Rio de Janeiro, essa pequena capital 

tornou-se o centro comercial, intelectual e político do Brasil até o final século XIX. E foi nesta 

cidade que Sarah Kalley teve seu primeiro contato com a sociedade brasileira, na qual 

desempenharia sua vocação missionária. Mas, para se entender a chegada de Sarah Kalley, é 

preciso entender a presença protestante no Brasil no século XIX. 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

1.2.1 Inserção do Protestantismo no Brasil no século XIX 

 

Boanerges Ribeiro, em sua obra Protestantismo no Brasil Monárquico, analisa as 

condições que favoreceram a inserção do Protestantismo na cultura e na sociedade Brasileira 

no período em que a monarquia era o sistema político de governo no Brasil. De acordo com 

Ribeiro, os protestantes que passaram por terras brasileiras nos séculos anteriores ao XIX, como 

os huguenotes no século XVI e os holandeses no século XVII, não deixaram nenhum legado 

religioso, nenhuma forma estruturada da religião protestante, portanto, “ao iniciar-se o século 

XIX, não havia no Brasil vestígios de protestantismo” (1973, p. 15). No entanto, com a abertura 

dos portos, em 1810, tornou-se inevitável não somente a presença de protestantes, como 

também a manifestação religiosa dos mesmos, pois os estrangeiros religiosos queriam celebrar 

os cultos no território brasileiro e, por isso, o artigo 9º do Tratado de aliança dispunha de uma 

pequena abertura a liberdade religiosa.   

 

XII. Sua Alteza Real, o Príncipe Regente de Portugal, declara, e se obriga no seu 

próprio nome, e nos de seus herdeiros, e sucessores, que os vassalos de Sua Majestade 

Britânica, residentes nos seus territórios e dominós, não serão perturbados, 

inquietados,  perseguidos, ou molestados por causa de sua religião, mas antes terão 

perfeita liberdade de consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço 

divino em honra do Todo- Poderoso Deus, quer seja dentro de suas casas particulares, 
quer seja nas suas igrejas e capelas, que Sua Alteza Real agora, e para sempre 

graciosamente lhes concede permissão de edificarem e manterem dentro dos seus 

domínios. Contanto, porém, que as sobreditas igrejas e capelas sejam construídas de 

tal modo que externamente se assemelhem a casas de habitação; e também que o uso 

dos sinos não lhes seja permitido para o fim de anunciarem publicamente a hora do 

serviço divino. (HERTSLET, 1885, II, p. 42 apud REILY, 2003, p.47). 

 

A partir dessa nova configuração nas condições religiosas no Brasil, ainda que singela, 

os ingleses passaram a celebrar cultos nos navios que estavam ancorados no Rio de Janeiro ou 

mesmo em residências particulares.  De acordo com Ribeiro, “em 1824 desembarca a primeira 

‘colônia’ protestante, e nesse mesmo ano, a três (3) de maio, realiza-se o primeiro culto 

evangélico em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, dirigido pelo pastor que acompanha os 

imigrantes” (1973, p. 18).  

Apesar dessa inserção protestante em terras brasileiras ter sido uma mudança 

significativa no cenário social do início do século XIX, é importante ressaltar que em princípio 

os pastores que aqui chegavam tinham como objetivo atender apenas os cidadãos estrangeiros, 

principalmente ingleses, uma vez que não havia uma preocupação missionária por parte desses 

ministros. 
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Com houvesse proibição formal contra quaisquer atividades missionárias acatólicas 

entre os brasileiros, esses cultos, iniciados em 1810 ora a bordo dos navios da marinha 

de guerra inglesa ancorados no Porto do Rio de Janeiro, ora na residência do ministro 

Lord Strangford ou de outros particulares, na Côrte, destinavam-se exclusivamente 

aos ingleses residentes no país ou em trânsito. Com a chegada ao Rio, em 1816, do 

primeiro capelão britânico, Rev. Robert Crane, o trabalho foi se desenvolvendo a 

ponto de, em 12 de agosto de 1819, ser lançada, com o cerimonial anglicano, a pedra 

fundamental do seu primeiro templo, à Rua dos Borbonos, mais tare Evaristo Veiga, 

10. Este, entretanto, foi erigido sem aparência de templo, conforme determinava o 

citado artigo XII do Tratado de Comércio. (BRAGA, 1961, p. 71-72). 

 

É possível perceber que a chegada dos protestantes ingleses após 1808 e de alemães na 

década de 1820 não tinha uma configuração religiosa proselitista, no sentido de promulgar a fé 

protestante, mas sim, uma configuração de imigração4, pois até os cultos eram realizados na 

língua materna, sem a preocupação de que possíveis brasileiros se interessassem pelas 

cerimônias. Émile Léonard cofirma que até mesmo após a segunda metade do século XIX 

algumas igrejas locais batistas não insistiam em atrair brasileiros, sem demonstrar interesse na 

evangelização (2002, p. 86). Na primeira metade do século se enquadram nessa condição de 

protestantes de imigração as denominações luterana, anglicana e episcopal.  Reilly afirma, por 

exemplo, que “o anglicanismo no Brasil sempre se caracterizou por capelanias, ou seja, pelo 

atendimento religioso dos ingleses, na sua forma litúrgica tradicional (usando-se o Livro de 

Oração Comum) no idioma inglês, e não pela propagação da sua fé protestante à população 

Brasileira. Os ingleses se encontravam nos principais portos, onde, antes de chegarem capelães 

consulares residentes, os capelães da marinha britânica os atendia” (REILY, 2003, p.46) 

Esse primeiro quadro de cultos protestantes no Brasil ocorridos no início do século XIX 

começou a mudar a partir de 1835, pois, de acordo com Ribeiro, as igrejas norte-americanas 

passaram a se interessar pelo envio de pastores para o Brasil, a fim de atenderem os norte-

americanos aqui presentes, como também estudar possibilidade de propagar a religião 

evangélica aos brasileiros (Idem., p.18). Por isso, é possível dizer que o protestantismo 

missionário desenvolvido no Brasil é provindo dos Estados Unidos.  

Mendonça e Filho afirmam que no início do século XIX “a hegemonia comercial inglesa 

começava a ceder espaço à expansão norte-americana. O Brasil, como toda a América Latina, 

voltava-se com admiração para os modelos anglo-saxões de pensamento e progresso” (1990, 

                                                             
4 Nos estudos Antônio Gouveia Mendonça (1990, 2008) o autor faz uma divisão entre protestantismo de imigração 

e protestantismo de missão. O primeiro grupo é formado por protestantes que vieram para Brasil, mas sem intenção 

de proselitismo e estão relacionados à igreja Luterana, Anglicana e Episcopal. O segundo grupo é formado por 

missionários que chegaram às terras brasileiras com o intuito de evangelização e transformação social. 

Representam as igrejas Metodista, Presbiteriana e Batista. 
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p.73). Esse olhar para os alemães, ingleses e americanos foi fator importante para o 

desenvolvimento do protestantismo no Brasil. De acordo com Matos,  

 

A aceitação do protestantismo havia sido facilitada pelas ideias liberais nutridas por 

muitos intelectuais, políticos, religiosos e pelo próprio imperador. Os evangelistas 

eram percebidos como progressistas, honestos, operosos e, portanto, como altamente 

benéficos para o desenvolvimento do Brasil. (2008, p.69). 

 

Com essa nova mobilização de líderes protestantes em 1837 chegou ao Brasil o 

missionário metodista Daniel Parish Kidder vindo dos Estados Unidos. Além de representar sua 

denominação, Kidder era agente da Sociedade Bíblica Americana e trabalhava como colportor 

na distribuição de Bíblias. De acordo com Nomura: 

 

A preocupação dos norte-americanos em promover a circulação do livro cristão na 

língua vernácula, conforme realizou a Sociedade Bíblica Americana, era promulgar 

uma nova forma de relacionar-se com o sagrado, dentro do universo cristão que ainda 

não era conhecida pelos brasileiros [...] No Rio se situava a sede da missão protestante 

da qual Kidder participava. (2011, p. 50). 

 

Os trabalhos missionários, com a distribuição de Bíblias, avançaram rapidamente. 

Kidder, ao desembarcar, foi acolhido e convidado a trabalhar como colportor pelo Rev Justin 

Spauding, pastor metodista. Na sede onde trabalhavam muitas pessoas buscavam acesso às 

Sagradas Escrituras e outros livros; eram todos distribuídos gratuitamente. A procura foi tanta 

que os volumes literários se esgotaram em pouco tempo. Assim como a distribuição e o ensino 

das Sagradas Escrituras gerou uma manifestação positiva no que se refere ao interesse da 

população, por outro lado gerou forte oposição por parte de líderes católicos.  

 

Não se fez esperar muito a reação que esse interesse popular pelas Sagradas Escrituras 

haveria certam ente de provocar. Apareceu contra nós, - em certo jornal cujo estilo 

correspondia perfeitamente ao espírito e ao caráter de seus redatores, - uma série de 

ataques grosseiros e vis. De fato, imediatamente depois desse movimento de interesse 

popular, surgiu um periódico intitulado ‘O Católico’, com a finalidade manifesta de 

combater a nós e a nossa obra missionária. Tratava-se de semanário insignificante, 
editado por anônimo (KIDDER, 1980. p. 127).  

 

Os ataques e oposição ao trabalho missionário na verdade acabou por ter um efeito 

contrário, pois gerou ainda mais interesse na população por querer conhecer o Livro Sagrado. 

Ao mesmo tempo em que Kidder registrou a oposição, teve a preocupação de salientar que não 

havia resistência da população e que outros clérigos, contrário aos primeiros, demonstravam 

simpatia com os missionários protestantes.  
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Devemos deixar aqui consignado o fato de, durante todo o tempo em que residimos 

no Brasil e mesmo as viagens que empreendemos no desempenho de nosso labor 

missionário, jamais termos encontrado o menos obstáculo ou recebido a mais leve 

desconsideração por parte do povo. Como seria de se esperar, uns poucos sacerdotes 

procuraram nos causar toda sorte de embaraços, mas o fato de não terem podido 

excitar o povo, mostra de quão pouco prestígio dispunham. Por outro lado, porém, 

número talvez igual de clérigos, dentre os mais respeitados do Império, manifestaram 

simpatia e interesse para conosco e  para com a missão. (KIDDER, 1980, p. 130). 

 

Referindo-se à relação da população brasileira com a instrução sobre a moral cristã e a 

própria instrução da Bíblia, Kidder observou que a religiosidade era muito mais marcada por 

eventos como missa, festas ou procissões do que por momentos específicos de ensino e 

exposição de textos bíblicos.  

 

Colonizada com o propósito ostensivo de conquistar para a religião o elemento nativo 

e subsequentemente povoada de padres e monges, não se sabe de alguém que jamais 

tivesse nela aportado trazendo, em vernáculo, a palavra da vida, com o intento 

expresso de pô-la ao alcance do povo. Torna-se necessário lembrar o leitor que por 

todo o continente a que presentemente nos referimos, são desconhecidas as 

conferências públicas e outras formas de reuniões para fins instrutivos. O povo 
congrega-se frequentemente nas igrejas, nas festas religiosas e no teatro, em nenhum 

desses lugares ouve ele dissertações sobre princípios de moral ou sobre a verdade. 

(Ibid., 1980, p.278). 

 

Além de Kidder, também veio para o Brasil com o mesmo propósito e como agente da 

Sociedade Bíblica Americana o pastor presbiteriano James Cooley Fletcher. Empenhado na 

missão de distribuir bíblias o pastor Fletcher percorreu grande extensão do território brasileiro, 

assim como Kidder, colhendo informações que mais tarde, juntadas com as informações 

colhidas por Kidder, concluiu-se na obra “Brazil and the Brazilians” (Brasil e os Brasileiros - 

1941). Quanto às práticas litúrgicas, esses missionários já tinham a preocupação de inserir nos 

cultos a hinologia protestante, apesar de ainda ser em língua inglesa. Braga afirma que “em 

todos os cultos realizados por esses missionários [...] não faltaram os cânticos evangélicos, 

porém em língua inglesa e escolhidos dentre os de maior divulgação na hinologia anglo-

americana da época”. (1983, p. 104). 

Tendo em vista que os protestantes vindos com a intenção missionária de conversão e 

transformação foram os norte-americanos, o protestantismo brasileiro que se desenvolveu no 

século XIX tinha característica americana. De acordo com Mendonça e Filho “o protestantismo 

brasileiro segue sendo uma projeção do protestantismo norte-americano. Direta ou 

indiretamente, as igrejas brasileiras, ao menos as de origem missionária, alimentam-se do 

ideário da religião civil norte-americana” (1990, p.13).  
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O protestantismo de missão, assim chamado por Mendonça, não tinha apenas a intenção 

de uma transformação espiritual na vida do indivíduo a ser impactado pela mensagem 

protestante, mas sim, o objetivo de transformar toda a sociedade através de indivíduos 

impactados pela mensagem dessa religião.  

 

É justo pensar que parecia estar presente no espírito missionário a necessidade de 

reproduzir no Brasil o acontecido na América do Norte: se o êxito americano podia 
ser atribuído à colonização por povos protestantes, o Brasil podia ser colocado no 

mesmo caminho por via de um transplante cultural em todos os seus aspectos. Se nas 

bases, isto é, nas congregações locais preponderantemente rurais, era necessário 

alfabetizar para tornar possível o culto e a instrução diretamente religiosa, nas cidades 

era preciso educar as elites para aquela transformação de mentalidade que estava 

presente nos objetivos missionários. (MENDONÇA e FILHO, 1990. p. 163). 

 

Percebe-se a partir da compreensão dos historiadores que a inserção protestante no 

Brasil durante o século XIX trouxe impactos não apenas no campo religioso, mas no campo 

econômico, político e social. As fortes características religiosas (protestante) norte-americana 

trouxeram todo um ideário em seu bojo que a tornaram interessante aos brasileiros que viviam 

outra religiosidade no Brasil. 

 

 

1.2.2 Religiosidade Brasileira no século XIX 

 

Um dos objetivos desse trabalho é analisar o campo religioso brasileiro do século XIX, 

pois é em meio ao desenvolvimento pelo qual o Brasil passava que Sarah Kalley atuou como 

missionária. Sarah Kalley fazia parte do movimento de evangelismo de missão, o qual tinha a 

proposta espiritual conversionista e a proposta social transformadora. Mas quais os fatores que 

contribuíram para que esse modelo de protestantismo ganhasse o seu espaço num terreno em 

que o catolicismo tinha força política e religiosa? 

 

As historiografias, sob o enfoque teológico protestante ou católico ou mesmo sob o 

prisma antropológico e sociológico, descrevem o contexto religioso brasileiro no 

século da implantação do protestantismo no Brasil como peculiar. Suas abordagens 

têm em comum dois pontos principais: 1) a deterioração da influência política do 
catolicismo institucional; 2) o enfraquecimento da religiosidade canônica, normativa, 

em detrimento do catolicismo popular. (KITAGAWA, 2013, p. 2). 
 

O próprio catolicismo passava por questões delicadas. Algo que gerava incômodo na 

religião do Estado era o artigo 102, inciso XIV, que dava poderes ao Imperador para conceder 
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ou negar decretos dos Concílios, Letras Apostólicas e outras decisões eclesiásticas. O incômodo 

se dava pelo fato de as leis papais e espirituais terem que se submeter ao poder temporal. 

Outra situação que, de certa forma, fragilizou a religião católica foi o envolvimento 

demasiado de seus sacerdotes com a política nacional, além de manifestações de 

descontentamento com relação às normas do Vaticano. 

 

Esta corrente político-religiosa foi marcada por uma tendência progressista de 

adaptação da Igreja ao novo universo intelectual e às novas condições sociais que se 

impunham. Dentro desta perspectiva, os católicos liberais brasileiros pensaram e 

discutiram as questões eclesiásticas no âmbito do Estado Nacional que se formava. 
Estes religiosos tinham uma ideia bastante moderna das liberdades da Igreja brasileira 

em face da Igreja universal, sustentando a competência e a legitimidade da 

interferência do poder civil para examinar os assuntos constantes nas bulas papais. 

Deste modo, os católicos liberais estavam convencidos de que as reformas da Igreja 

deveriam ser levadas a feito pelo governo, uma vez que os interesses da religião se 

fundiam com os do Estado. Coube exatamente a estes padres encabeçarem, na 

Assembleia Geral, os projetos de reforma que buscavam enfraquecer a influência 

romana sobre a Igreja brasileira, tais como a proposta de extinção das ordens religiosas 

e a proibição da entrada de frades estrangeiros, uma vez que estes eram considerados 

como defensores das pretensões teocráticas do papa e, logo, uma ameaça à soberania 

brasileira. Quanto às questões relativas à organização interna da igreja propunham, 

além da abolição do celibato clerical, o alargamento da autoridade dos bispos em 
detrimento da do papa e, por sua vez, a diminuição da autoridade dos bispos em prol 

de uma maior participação do clero na administração diocesana. Chegam a defender, 

inclusive, uma política característica de uma “democracia clerical”, propondo 

mecanismos eletivos para a escolha dos clérigos, em detrimento da autoridade dos 

bispos. (MENDONÇA e FILHO, 1990. p. 131). 

 

Esse envolvimento demasiado do clero católico na política afastou os padres de suas 

atividades pastorais, afetando a presença efetiva junto à população e permitindo que o 

enfraquecimento das convicções religiosas abrisse espaço para o protestantismo conversionista. 

Talvez o maior prejuízo para o clero católico é que a intensificação no envolvimento 

dos sacerdotes na política não se deu apenas por questões divergentes quanto à instituição 

eclesiástica frente ao Estado. Os interesses transitavam em questões realmente políticas e 

questões pessoais dos padres. 

 

Em geral, estes padres são tomados como homens que optaram por abandonar a vida 

religiosa e a fé católica em favor de suas carreiras políticas. Politicamente, eles são 

descritos como subservientes ao governo em troca de cargos públicos, aceitando sem 

questionamento as investidas do Estado contra os tradicionais privilégios da Igreja. 

Nesta linha de raciocínio, o posicionamento político-religioso do clero liberal, 

encontraria explicação, não em seus princípios teológicos e filosóficos, mas, 

principalmente, em seus interesses políticos e econômicos pessoais. (MENDONÇA e 

FILHO, 1990, p. 132). 
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Esse movimento dentro do clero católico afetou consideravelmente o poder de 

influência sobre parte da população. Ainda que tenha sido uma pequena parcela, foi o suficiente 

para o protestantismo ganhar mais espaço no contexto religioso brasileiro. Esse espaço ganho 

contou, também, com a deficiência no contingente de sacerdotes, que não era suficiente para o 

número da população católica. De acordo com Léonard, 

 

A insuficiência numérica do clero brasileiro se fez acompanhar de um 

enfraquecimento de sua vida espiritual. Embora não fosse de se esperar, porque a falta 

de sacerdotes deve aumentar o seu prestígio, constituiu ela, entretanto, um elemento 

ativo desse enfraquecimento (2002, p. 35). 

 

Sérgio Buarque de Holanda discorre sobre a decadência religiosa que havia nos 

conventos tantos de frades como dos carmelitas, ambos na Bahia. Diz ele que “em suas 

Memórias o grande arcebispo D. Romualdo – o Marquês de Santa Cruz – notava a decadência 

dos conventos, e falava da falta de religiosos em todas as corporações” (1995, p.298). 

A fragilidade na espiritualidade e no preparo acadêmico dos sacerdotes criou uma 

carência de experiências religiosas por parte dos que praticavam um catolicismo popular. O 

protestantismo, mesmo sendo uma religião cristã, trazia com sua proposta evangelizadora um 

novo modelo de religião, um novo modelo de pregação que gerou interesse nos receptores de 

sua mensagem. Além de que mais a frente, estrategicamente, saiu do meio urbano e se 

embrenhou pelas áreas rurais. 

 

A apresentação da mensagem protestante à camada de homens livres e pobres do 

mundo rural brasileiro do século XIX provocou, sem dúvida, um confronto de 

teodicéias: a católica, na sua variante popular, e a protestante, na versão missionária 

selecionada e reinterpretada pelo receptor da mensagem. O protestantismo despojou-

se de três aspectos concomitantes mais antigos do sagrado: o mistério, o milagre e a 

magia (MENDONÇA, 2008, p.217).  

 

Além disso, havia divergências políticas que também afetaram os religiosos no século 

XIX.   

 

Os frades que já vinham a agitar-se boa parte do século XVIII em partidos – o 

brasileiro e o português – nas eleições capitulares, prosseguiam nessas lutas até seu 

completo desligamento sãs sujeições a províncias em Portugal, remate à 

“nacionalização” das comunidades. E se lentamente se esvaziavam os mosteiros, 

ainda de portarias adentro havia dissensões, transbordando a indisciplina monástica 

em pervagantes, livres e povoadores frades, desprezadores da clausura, especialmente 

os que, como senhores de engenho, administravam os pertences a Carmelitas e 

Beneditinos. (MENDONÇA, 2008, p.297). 
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A liderança do clero viu a necessidade de providências frente a um possível 

enfraquecimento da influência da igreja na sociedade. Na busca por estimular o povo para a 

manutenção dos patrimônios religiosos, como da própria divulgação da igreja, D. Romualdo 

fundou em 1848 o jornal Noticiário Católico. Holanda reconhece que houve uma real mudança 

no cenário católico baiano no que concerne às paróquias. Desde 1823 foram criadas freguesias 

para suprir a falta de sacerdotes, “se naquele ano eram 96, em 1856 já subiam a 142 as paróquias 

da Província, muitas delas regidas por vigários de altas virtudes” (Ibid., 299). 

Os aspectos acima explorados permitem ponderar que o Brasil, principalmente no 

século XIX, foi palco de disputas políticas e religiosas. Enfatizando a disputa religiosa, 

encontram-se católicos e protestantes no embate pelo campo. Para melhor entender a concepção 

de campo e a disputa de forças ocorrentes nele, será esplanada no terceiro capítulo a teoria de 

Pierre Bourdieu (2004). 

Além de todas as preocupações pelas quais a religião do Estado passava, a religiosidade 

brasileira trazia em sua construção uma característica marcante, que acabou por percorrer a 

história do Brasil até os dias de hoje: A diversidade religiosa. Ainda que a o catolicismo tivesse 

forte influência no Império e na população, isso não excluiu o Brasil de, já naquela época, ser 

uma terra com diversidade religiosa. “Assim como o povo brasileiro foi formado pela mistura 

de três raças, também sua religião era sincretista e dela fazia parte o animismo indígena, a 

superstição africana e a devoção católica. Com toda essa mistura, pouco ou nada restava de 

religião cristã” (ALMEIDA, 2014, p. 126).  

Os ritos e as próprias festas da igreja sofriam com a influência desse sincretismo. 

Holanda, sobre as atividades da época, diz que as diversões públicas não eram grandes, mas as 

festas de igreja acabavam constituindo os eventos mais importantes. “Os folguedos de rua não 

tinham sentidos. E quando realizados, movimentavam quase unicamente a multidão negra. O 

carnaval, como as festas juninas, era comum a todas as classes” (HOLANDA, 1995, p.340). É 

muito provável que os costumes desenvolvidos com as festas religiosas tenham se misturado 

com as lendas folclóricas, contribuindo para maior sincretismo. Com relação à Igreja Católica, 

Matos afirma que “no âmbito religioso, a igreja brasileira era mais fraca do que a sua congênere 

da América hispânica e a religiosidade popular havia sido fortemente influenciada pelas crenças 

e práticas africanas e indígenas” (2008, p.53). Essa heterogeneidade deixou o terreno preparado 

para a entrada de “novas” religiões, principalmente para o protestantismo que oferecia uma 

nova proposta de culto e prática do cristianismo. 
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O povo brasileiro aceitava os dogmas católicos, mas não cumpria seus mandamentos. 

A liturgia da missa, em vez de contribuir para a participação dos fiéis, afastava-os, 

pois as saudações eram feitas em latim em voz nem sempre audível; o celebrante 

estava separado do povo, quase oculto, sobrando apenas o sermão, se o sacerdote fosse 

bom orador [...] Na população mais afastada dos grandes centros, a maioria analfabeta, 

a religiosidade era marcada por uma associação íntima entre o orador e seu santo 

particular. (ALMEIDA, 2014, p. 129). 

 

O impacto na religiosidade brasileira com a presença e prática protestante não ocorreram 

de forma rápida. Na primeira metade do século XIX os protestantes não tinham a intenção de 

agir como missionários ao povo brasileiro e, apesar de a Igreja Católica sofrer ataques liberais 

de igualar as religiões, ela permaneceu a detentora do capital religioso do Brasil. Essa condição 

pode ser vista na própria Carta Constitucional outorgada em 1824. Em seu artigo 5º constava 

que 

 

A religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Império. 

Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em 

casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do Templo. (BRASIL, 1824). 

 

Além de a religião católica estar acima das demais religiões que viessem a se expressar 

em solo brasileiro, a perseguição religiosa estava proibida desde que a religião do Estado fosse 

respeitada (Art. 179, inc. V). Sendo assim, o catolicismo não se esforçava para tolerar qualquer 

outra manifestação religiosa. 

 

A chamada religião católica, considerada o principal vínculo de unidade nacional, não 

tolerava outras crenças. A religião dos negros era considerada coisa do demônio, a 

religião dos índios era coisa dos pagãos e selvagens, e a religião dos protestantes era 

uma heresia, perigosa e má, que não deveria ser permitida em solo brasileiro. 

(ALMEIDA. 2014, p.126). 

 

Houve muita resistência aos estrangeiros e sua religião protestante, mas não era 

suficiente para impedir o interesse de brasileiros pelas novas propostas. Mendonça afirma que 

a abertura para o ideário anglo-saxão e “o espaço religioso criado pelo afastamento entre Estado 

monárquico liberal e Igreja” (2008, p.73) foram fatores que contribuíram muito para o 

desenvolvimento do protestantismo no Brasil. 

 

Coincidência ou não, o protestantismo no Brasil começa a firmar-se e a se expandir 

na década de 1870, quando seus primeiros grandes colégios começam a se estabelecer. 

Essa também é a década da Questão Religiosa, em que o conflito Igreja-Estado se 

torna extremamente agudo. A Questão Religiosa não somente levou ao extremo as 

tensões entre galicanismo e o ultramontanismo, mas, o que é ainda mais significativo, 

mostrou aos liberais mais exaltados o grande abismo que havia entre suas pretensões 
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modernizantes para a sociedade brasileiro e a posição antiliberal e romanizante da 

Igreja Católica. (Ibid., p. 134). 

 

 

1.2.3 Mulheres na sociedade Brasileira do Século XIX 

 

Apesar deste trabalho não ter o objetivo de desenvolver de forma expansiva a condição 

e o papel feminino na sociedade brasileira do século XIX, faz-se necessário explorar um pouco 

do assunto tendo em vista que o discurso analisado nesta dissertação foi produzido por uma 

mulher, estrangeira e na segunda metade do século XIX.  

Para Campos (2010, p. 98), “a temática direcionada à representação da mulher sempre 

foi evidenciada na historiografia como estando calcada a uma ordem patriarcal que a mantinha 

silenciada e/ou subjugada socialmente a uma cultura machista, afastando-a dos espaços 

públicos”. Por isso, é indispensável apresentar, ainda que resumidamente, como eram tratadas 

as mulheres no século XIX, as quais foram desafiadas a mudar a condição imposta pela cultura 

da época. 

De acordo com Almeida, “a mulher do século XIX era considerada a rainha do lar, mas 

em extremo paradoxo era súdita do homem e escrava de sua casa” (2014, p. 188). A vida da 

maioria das mulheres se resumia ao lar e, dificilmente, eram vistas pelas ruas. Deixava-se claro 

nas relações familiares que sua missão se restringia ao cuidado da casa, do marido e dos filhos. 

As mulheres indígenas eram escravizadas por seus maridos sofrendo violência e as escravas 

eram consideradas, como permitia a lei antiga, objetos que podiam ser vendidos.  

 

A história da mulher brasileira, como a história de tantas mulheres, é marcada pelo 

estabelecimento da ordem patriarcal que, legitimada pela religião cristã ocidental, 

transmitiu o silenciamento do feminino em todas as esferas sociais. A mulher do Brasil 

oitocentista, formada e constituída socialmente nesta ordem, era subordinada e 

dependente do pai ou do marido, sendo feita propriedade do homem e silenciada por 

ele. Desde menina era ensinada a ser mãe e esposa, sua educação limitava-se a 

aprender a cozinhar, bordar, costurar, tarefas estritamente domésticas. Carregava o 
estigma da fragilidade, da pouca inteligência, entre outros que fundamentava a lógica 

patriarcal de mantê-la afastada dos espaços públicos. A negação de outros espaços 

além da casa/quintal as afastava também da educação formal, não sendo permitido o 

acesso à escola. (OLIVEIRA, 2008, p. 1). 

 

 

Observa-se que nesse período o acesso das mulheres à educação era dificultado 

propositalmente, até mesmo para impedi-las de questionarem ou opinarem a respeito de 

qualquer assunto.  
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Pela forma com que as mulheres eram tratadas não havia a possibilidade de ouvir sua 

opinião, se gostavam ou não gostavam de algo. Se houvesse algum pensamento diferente, este 

permanecia em seu íntimo.  

 
A exigência da submissão feminina, herança do período colonial, prolongou-se ainda 

no século XIX. Como propriedade do marido, a mulher lhe devia completa e 
inquestionável obediência e por ele era silenciada, repreendida e constrangida. 

(ALMEIDA, op. cit., p. 189). 

 

O acesso à educação se deu efetivamente somente em 1859, quando o primeiro colégio 

feminino (Colégio Nossa Senhora do Patrocínio) foi inaugurado na cidade de Itu. A partir desse 

ponto tanto escolas católicas como protestantes vieram a abrir portas para que as mulheres 

fossem instruídas e ganhassem possibilidade de voz na sociedade. 

Da metade do século em diante o cenário para as mulheres começou, ainda que lento, a 

mudar. Almeida diz que 

 

As mulheres que não sabiam ler, pouco a pouco foram aprendendo, lendo seu livro de 

preces, copiando receitas de culinária, transcrevendo versos e, nesse pouco a pouco, 

passaram da escrita guardada no fundo da gaveta para aquela que partilhavam com 

amigas ou pessoas íntimas. Depois, em um voo mais alto, montaram pequenos jornais 

manuscritos, apresentaram seus escritos em reuniões sociais e finalmente os 

publicaram [...] Depois de 44 anos da inauguração da impressão no Brasil, por dom 

João VI, em 1808, foi lançado no Rio de Janeiro o primeiro Periódico feminino, O 

Jornal das Senhoras, criado por Joana Paula Manso de Noronha, argentina 
radicalizada no Brasil. (2014, p.201). 

 

O momento foi importantíssimo para que outras mulheres se movimentassem e outros 

jornais femininos fossem lançados. No entanto, ainda que uma luz estivesse sendo contemplada 

para o espaço feminino na sociedade, principalmente no que se refere à literatura, não foi fácil 

para aquelas que se dispuseram em expor suas opiniões em forma de texto.  

O preconceito político e a discriminação sexual foram enfrentamentos que as mulheres 

do século XIX tiveram que lidar para que suas vozes fossem ouvidas. “As mulheres só eram 

aceitas nos espaços públicos quando envolvidas em atividades relacionadas à Igreja: missas, 

novenas e procissões” (Ibid., p. 201). Mas, gradativamente, conseguiram atravessar essas 

fronteiras e alcançar o espaço público por meio da literatura. 

Pode-se dizer que a imagem feminina que mais forte se mostrou no século XIX tenha 

surgido de dentro da própria monarquia: Princesa Isabel. Segundo Almeida (2014, p. 98), “a 

Princesa Isabel mereceu destaque por desempenhar muito bem seu papel não somente como 

regente do país, mas como esposa e mãe. Porém, foi como abolicionista e defensora dos 
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escravos que ela realmente entrou para a história universal”. No entanto, sua dedicação aos 

assuntos pátrios não foram suficientes para impedir a Proclamação da República e atingir a voz 

feminina na sociedade brasileira daquele século.  

 

 

1.2.4 Sarah Kalley: Vida e Obra  

  

Sarah Poulton Kalley nasceu em 25 de maio de maio de 1825, em Nottingham, 

Inglaterra. Era Filha do casal William Wilson (1801-1866) e Sarah Morley (1802-1825), no 

entanto, ficou órfã de mãe quatro dias após o seu nascimento. Ela cresceu em um ambiente 

muito religioso, pois sua família, tanto paterna quando materna, era descendente dos 

huguenotes (protestantes franceses do século XVI e XVII), os quais tiveram que se refugiar em 

outros países a fim de não serem mortos por causa da perseguição religiosa que se desencadeou 

na França. A família de Sarah Kalley encontrou refúgio em terras inglesas, onde foram 

acolhidas não apenas a população estrangeira como, também, sua religião protestante. A família 

de Sarah Kallei era da denominação Congregacional5.  

 

Os Morley e os Wilson pertenciam à classe gentleman e eram ricos industriais têxteis. 
Ambas as famílias pertenciam ao movimento não-conformista, adotavam um rígido 

princípio puritano6 como estilo de vida e pertenciam à Igreja Congregacional. 

Diferenças naturalmente haviam, mesmo porque são próprias das características 

pessoais, mas apresentavam importantes semelhanças sociais, econômicas e 

religiosas. (CARDOSO, 2005b, p.79-80). 

 

O que se pode perceber pelo texto de Cardoso é que o ambiente em que Sarah Kalley 

cresceu, além de ser abastado economicamente, era de intensa religiosidade. Almeida afirma 

que “uma das características mais marcante de Sarah era a profunda espiritualidade. Desde o 

início de sua vida, dedicou-se ao serviço cristão; para Ela, o viver era Cristo” (ALMEIDA, 

2014, p.215). Como na casa de seu pai havia a presença constante de missionários, ela se 

interessava pelas histórias que eles contavam e, como forma de contribuir, “organizou uma 

                                                             
5 O Congregacionalismo é provindo do calvinismo presente nas igrejas da Inglaterra e e teve sua origem no 

movimento separatista, chamados independentes, nas igrejas inglesas. Em sua prática eclesiástica adota o sistema 

democrático em assembleia. Além disso, a assembleia reunida tem autonomia para as decisões referentes à igreja 

local.  

 
6 O Puritanismo foi uma concepção fé surgida na Inglaterra de uma ala mais radical entre os protestantes. Apesar 

de haver um esforço para extirpar qualquer resíduo católico ainda presente na Igreja Anglicana a fim de aproximá-

la mais da liturgia calvinista, a visão puritana não se limitava somente à religião, pois ainda envolvia questões 

morais na política e na vida cotidiana do cristão.  
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classe de costuras para moças que aprendiam sobre os campos missionários e confeccionavam 

roupas para enviar a eles” (Ibid., 201).  

Outra característica marcante na família de Sarah Kalley era a presença da música. 

Cardoso ressalta que 

 

Foi nesse ambiente que Sarah passou sua infância, aprendendo a gostar de música e 

dos arranjos produzidos através de diversos grupos de família. E, como era costume 
nas famílias da elite, provavelmente durante a sua infância Sarah teve professores 

particulares, inclusive na área de música. Na sua adolescência ela desenvolveu seus 

conhecimentos musicais nos seis anos que passou no internato feminino de 

Camberwel. Além do mais suas tias Mary e Elizabeth, exímias pianistas que 

orientavam os ensaios da família toda, exerciam forte influência e inspiração na 

futura compositora e musicista. (Op cit., 2005b, p. 89). 

 

Sarah Kalley recebeu uma educação muito rica, apesar de não ser comum às mulheres 

no tempo em que ela cresceu. Naquela época a educação era muito restrita às mulheres, que não 

tinham acesso ao mercado de trabalho e eram destinadas ao cuidado da casa. No entanto, Sarah 

Kalley recebeu uma excelente educação, em casa, com os melhores professores de Londres e 

depois passou seis anos estudando em regime de internato. Rocha registra que 

 

A Sra. Kalley passou sua mocidade nas terras inglesas, ao sul da sua cidade natal de 

Nottinghaam, próxima de Londres e que afinal foram incorporadas à grande 
metrópole de oito milhões de habitantes. Teve professores particulares e também 

esteve internada num colégio, em Clapham, sob a direção de Mrs. Payne. Quando seu 

pai, William Wilson, se estabeleceu em Torquay, pequena cidade marítima na costa 

de Devonshire, a nossa amiga o acompanhou para continuar a sua educação. Foi aí 

que, teve oportunidade de lecionar numa das escolas noturnas para jovens operários; 

um destes foi o nosso distinto irmão, o presbítero William Pitt. Às vezes, a Sra. Kalley 

acompanhava uma ou outra família, em visita ao Continente; isto lhe era muito 

proveitoso, porque podia exercitar-se no uso das línguas francesa e alemã. (ROCHA, 

2013, v. III, p.107-108). 

 

A formação de Sarah Kalley contribuiu para que ela se tornasse, mais tarde, uma 

missionária completa. Suas qualidades possibilitaram a facilidade em aprender uma nova língua 

e se desenvolver como educadora dentro de uma nova cultura. De acordo com Cardoso, “Sarah 

Kalley possuía vasta cultura. Revelou talento como musicista, poetisa, pintora, destacando-se 

também como eficiente colaboradora do esposo, Dr. Kalley, na implantação do trabalho 

evangélico no Brasil” (2005b, p.9). 
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1.2.5 O casal Kalley 

 

A história de Sarah Poulton Kalley e Robert Reid Kalley começa em um momento de 

preocupação com a saúde do seu irmão do irmão de Sarah, Samuel Morley, que estava muito 

doente.  

 

Em 1852, com 27 anos de idade, acompanhou seu pai à Terra Santa, para visitar seu 

irmão, atacado de tuberculose, que seguiria para o Egito, em procura de melhoras. 
Encontraram-se em Beyroot, na Syria. Pouco depois sepultado no Cemitério dos 

Estrangeiros. Nessa Necrópole, teve ela o primeiro encontro com o Dr. Kalley, que, 

pouco antes, aí sepultara a sua primeira esposa. Desse encontro surgiu a afeição mútua 

que os uniu para sempre, ao chegar a Torquay, em 12 de dezembro de 1852. (ROCHA, 

2013, v. III, p.107-108). 
 

Robert Kalley nasceu em Glasgow, Edimburgo, no ano de 1809. Tendo o diploma de 

cirurgião e farmacêutico, preocupou-se com o cuidado de pessoas mais pobres na dedicação a 

medicina, o que acarretou na fundação de um hospital, por sua conta, em Funchal, na Ilha da 

Madeira. 

 

A dedicação profissional do Dr. Kalley, bem como sua generosidade invulgar, eram 

retribuídas com gratidão, afeto e estima tanto dos pobres como dos ricos. Os pobres, 

movidos pela sua bondade pessoal, referiam-se a ele como ‘o santo inglês’ e através 

de toda a ilha era conhecido como o ‘bom doutor inglês’. (TESTA, 1963, p. 31). 

 

Antes de sua conversão, o Dr. Kalley era agnóstico, mas depois de sua experiência 

religiosa se sentiu chamado para trabalhar como missionário na China. No entanto, devido à 

enfermidade de sua primeira esposa, Margareth C. Kalley, não foi possível. Sendo assim, por 

necessidade de um clima mais ameno para os cuidados com a saúde, foram para a Ilha da 

Madeira (Ibid., 1963, p. 17-25). 

No desenvolvimento do seu ofício, Dr Kalley aproveitava evangelizar os pacientes e, 

percebendo que não havia instrução educacional, resolveu criar um programa de ensino que 

inclui o aprendizado da leitura nas Escrituras.  Foi na Ilha da Madeira também que o Dr. Kalley 

compôs seus primeiros hinos, a fim de usá-los como ferramentas na liturgia dos cultos. O 

trabalho de Kalley ganhou destaque e repercussão e as escolas cresciam expressivamente em 

termos numéricos no ano de 1842. 

 

As escolas domésticas multiplicaram-se em virtude do rápido aumento de matrículas. 

A assistência às escolas noturnas, onde a Bíblia era lida e explicada, abriram durante 

os meses de verão e de outono. Não era difícil reunirem-se duas mil pessoas numa 

colina ou numa herdade para ouvirem pregar o evangelho. O ensino do Novo 
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Testamento e a sua aplicação à vida tornou-se o tema de conversações nos lares e nos 

campos, nos caminhos e nos mercados. Era impossível conservar em armazéns os 

exemplares da Bíblia ou do Novo Testamento; eles eram comprados pelo povo tão 

rapidamente quanto as reduzidas remessas chegavam de Londres, enviadas pela 

Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeir. O que mais imediatamente atraía e 

encantava aqueles novos seguidores era o cântico de hinos evangélicos. Por todos 

os cantos da ilha e podia encontrar gente que conhecia os ‘hinos calvinistas’, nome 

dado à versão métrica dos salmos traduzidos. (Ibid., p.35-36, grifo nosso). 

 

 Esses acontecimentos provocaram um olhar de desconfiança das autoridades 

portuguesas. O clero católico, também incomodado com o crescimento dos trabalhos 

desenvolvidos por Kalley, incitou o fechamento das portas para a pregação do evangelho, assim 

como, para o próprio programa de ensino.  

 

Os serviços médicos que o Dr. Kalley tornara acessível aos pobres estavam limitados 

por decreto, e o programa de ensino que ele estabelecera era proibido por lei. A sua 

pregação e ministério evangélico também caíram por terra sob restrição legal. (Ibid., 

37-38). 

 

Como resultado da intensificação da perseguição sobre Kalley, ele foi preso e ficou em 

cela por seis meses, no ano de 1843, acusado de heresia com base em uma lei inquisitorial. O 

ano de 1845 foi de violenta perseguição para os madeirenses evangélicos. Casas foram 

invadidas pelas autoridades, homens e mulheres foram brutalmente violentados (Ibid., p. 57-

59).  

Mesmo após sua liberdade a perseguição não cessou, o que o levou a fugir da Ilha da 

Madeira em agosto de 1845, pois sua vida já corria perigo. Assim, estava destruída toda a obra 

realizada por Robert Kalley em Funchal. Após os acontecimentos na Ilha da Madeira, o Dr 

Kalley passou um tempo na Escócia, Inglaterra e Malta. Entre 1850 e 1852 viveu na palestina, 

onde pôde estudar a geografia da Terra Santa.  

A decisão de Sarah e Robert Kalley de vir ao Brasil teve início após uma viagem que 

fizeram aos Estados Unidos da América, em 1853, com o objetivo de visitarem refugiados 

madeirenses instalados no país. Nos Estados Unidos foi que tiveram o primeiro contato com 

informações a respeito do Brasil, e lá também souberam que o Rev. Fletcher havia solicitado à 

Sociedade Bíblica Americana que enviasse madeirenses para se dedicar à distribuição de 

Bíblias (BRAGA, 1961, p.107-108). 

Mesmo a proposta gerando inquietação no Dr Kalley, somente após dois anos é que o 

casal chegou ao Brasil. 
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O paquete a vapor, “Great Western”, da “Mala Real”, comandado por J. A. Bevis, 

partiu de Southamptom, na segunda feira, 9 de abril de 1855 [...] Era 5 horas da manhã 

do dia 10 de Maio, quando o paquete chegou à barra do Rio de Janeiro. O doutor 

contemplava o belo panorama que se desfruta, ao entrar na baía de Guanabara. 

(ROCHA, 2013, v. I. p. 30). 

 

O Rio de Janeiro era o local ideal para que se iniciassem os trabalhos protestantes tendo 

em vista as mudanças econômicas, sociais, políticas e religiosas. O Brasil se abria para as ideias 

da Revolução Francesa, para o pensamento liberal econômico e a maçonaria contribuía para 

uma mudança na concepção de liberdade de pensamento. Para o casal Kalley, no entanto, o Rio 

de Janeiro foi de difícil adaptação devido à infraestrutura e ao clima. Por isso, optaram por 

mudar-se para Petrópolis. Segundo Léonard, nessa cidade dedicou-se o Dr. Kalley a 

 

estabelecer, com as  autoridades  mais  elevadas  e  com  a  alta sociedade  brasileira,  

contatos  que  garantiriam  sua  obra  e  seus  convertidos. Instalou-se com suas duas 

camareiras alemãs e seu jardineiro português, em Petrópolis, na casa de verão que 

alugara do embaixador dos Estados Unidos. Recebia aí algumas vezes a visita do 

Imperador que vinham de improviso, como vizinho,  ouvi-lo  contar  suas  viagens  
pela  Terra  Santa  (LÉONARD, 2002, p. 57). 

 

A aproximação com pessoas ilustres possibilitou ao Dr. Kalley publicar na imprensa 

artigos de cunho médico e religioso. Nos artigos médicos o Dr. Kalley dava orientações sobre 

higiene e os cuidados necessários no combate à febre amarela. Com relação à propagação 

religiosa o Dr. Kalley ganhou mais repercussão através folhetos impressos e distribuídos na 

sociedade fluminense do que propriamente pelos artigos em jornais. 

O casal Kalley se demonstrou verdadeiramente empenhados no trabalho, pois no mesmo 

ano de sua chegada já iniciaram, aos domingos, aulas bíblicas em Petrópolis. De acordo com 

Rocha (2013, v. I, p. 33) “foi no domingo, 19 de agosto de 1855, que a Sarah Kalley inaugurou 

a Escola Dominical, para a instrução bíblica de crianças”. 

 

Estas tiveram início no domingo 19 de agosto de 1855, à tarde com a presença de 

cinco crianças. D. Sarah Kalley leu-lhes a história do profeta Jonas, ensinou-lhes e, 

com elas, orou a Deus. Nos cento e cinco anos decorridos desde esse memorável 

domingo até a presente data (1960), jamais deixaram os hinos sacros de desempenhar 

papel de relevância nas numerosas e sempre crescentes Escolas Dominicais que, desde 

então e pela graça de Deus, se vêm organizando por todo o Brasil. (BRAGA, 1961, 

p.108). 

 

O casal Kalley tinha um amor especial pela Escola Dominical. Por todo seu tempo de 

ministério no Brasil, onde quer que os trabalhos missionários fossem iniciados, ali inauguravam 

a escola dominical. 
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Desde pequena, Sarah participou de escola dominical [...] Esta influência é explicada 

pelo fato da escola dominical ter se iniciado na Inglaterra, na cidade de Gloucester no 
ano de 1780, através do jornalista Robert Raikes7, numa região caracterizada pela forte 

atividade industrial têxtil [...] Sarah provinha de famílias de industriais têxteis ingleses 

(Morley e Wilson), acostumados com o conflito de classes sociais, mas viam na escola 

bíblica dominical uma oportunidade de investir no homem como um todo, 

preparando-o para a sociedade e pra o reino de Deus. (CARDOSO, 2005b, p.87). 

 

Apesar de a Constituição de 1824 prever a liberdade religiosa, o casal Kalley encontrou 

resistência e perseguição por parte da liderança católica. Uma estratégia usada pelos Kalley a 

fim de não serem acusados de desrespeito à religião do Império era fazer reuniões nos lares. No 

entanto, por diversas vezes os lares eram apedrejados durante os cultos protestantes. Em 1864, 

o jornal “Correio Mercantil” publicou uma nota em que Robert Kalley necessitou de escolta 

policial para garantir sua segurança. Na nota o jornal se refere ao Dr. Kalley como padre. 

 

Foi preciso uma escolta extraordinária para que esse padre pudesse  chegar incólume 

ao embarque, visto que era perseguido ao som de “morras e vivas”. Em um país onde 

a liberdade de cultos é garantida pela Constituição, é triste que se deem tais fatos 

(ROCHA, 2013, v. I, p. 332). 

 

A perseguição sobre a ação dos Kalley foi tão intensa que em 1859 o subdelegado de 

Petrópolis proibiu o Dr. Kalley de exercer sua profissão como médico, a fim de evitar que o 

mesmo pregasse o evangelho enquanto atendia os pacientes. Rocha (Ibid., p. 95-96) afirma que 

o Dr.kalley procurou tomar providências rápidas. Primeiramente submeteu-se à avaliação da 

Escola de Medicina, no Rio, a fim de estar habilitado para atuar como médico no Brasil. Depois, 

formulou onze quesitos os apresentou a três juristas: Dr. Nabuco, Dr. Urbano S. Pessoa de 

Mello e ao Dr. Caetano Alberto Soares. A resposta dos três juristas foi a favor de Robert Kalley. 

Diante do parecer favorável o Dr. Kalley prosseguiu seu trabalho missionário dividindo-

se em Petrópolis e Rio de Janeiro. E foi justamente no Rio de Janeiro que o casal Kalley foi 

responsável por fundar a primeira igreja protestante no Brasil, Igreja Evangélica Fluminense 

(IEF), em (1858). 

Os Kalley se dedicaram na propagação do protestantismo em terras brasileiras. Havia 

nos dois a preocupação não apenas de apresentar a mensagem que traziam, mas de estabelecer 

                                                             
7 A Revolução Industrial trouxe grandes avanços no transporte e em maquinário, o que permitiu rápida produção 

de mercadoria com menor custo. Aquilo que era produzido de forma manual agora era produzido em alta escala 

por máquinas. Essa modernização gerou um deslocamento populacional e na cidade via-se a as diferenças de 

classes sociais entre riqueza concentrada e crescimento na pobreza. A escola dominical criada por Robert Raikes, 

tinha o objetivo inicial de resgatar crianças da marginalidade, dando instruções bíblicas, de higiene e de moral e 

civismo.  
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um cristianismo sólido entre os novos convertidos. Em 2 de outubro de 1874 o Dr. Kalley, “pela 

primeira vez, chamou a atenção da Igreja para a necessidade de se organizarem uns ‘ARTIGOS 

DE FÉ8’, isto é, um resumo das doutrinas, ensinadas pela Igreja Evangélica Fluminense e aceita 

por todos os seus membros (ROCHA, 2013, VI, p. 100). Apesar de serem europeus, de acordo 

com Mendonça 

 

A obra de Kalley, além de ser pioneira do protestantismo de missão no Brasil, insere-

se no grupo de Igrejas missionárias norte-americanas pela sua natureza teológica, a 

mesma dos avivamentos religiosos que ocorreram na Inglaterra e se transferiram para 

os Estados Unidos na passagem do século XVIII para o século XIX [...] Além disso, 
os Kalley forneceram a matriz teológica do pensamento religioso popular protestante 

no Brasil. Robert Kalley introduziu a teologia conversionista simples e superficial 

semelhante a dos avivamentos, e Sarah produziu um livro de hinos – Salmos e Hinos 

– composto de uma miscelânea teológica em que preponderava a teologia do pietismo. 

(MENDONÇA e FILHO, 1990, p.34, grifo nosso). 

 

Em 1876 o casal kalley retornou para a Escócia. O Dr. Kalley entregou ao seu sucessor. 

Sr. João dos Santos, o pastorado da Igreja Evangélica Fluminense. Entregou, também, treze 

cartas que trocara com os Srs. José Luiz Fernandes Braga e Antonio Gonçalvez. Nessas cartas 

continha assuntos referentes aos 28 artigos da fé elaborados pelo Dr. Kalley. De acordo com 

Rocha 

 

Manifestavam estes irmãos o desejo de introduzir outros pontos; mas, afinal, em boa 

hora, resolveram que fosse publicada a “Breve Exposição”, conforme fora redigida e 

conforme a possuímos, visto que, como ponderava o Dr. Kalley, é necessário 
distinguir entre pequenas diferenças de opinião e aquilo que É REALMENTE 

ESSENCIAL CRER E ENSINAR.  (2013, v. IV, p. 169, grifo do autor). 

 

Robert Kalley, mesmo após seu retorno para Escócia, nunca esqueceu a Igreja 

Evangélica Fluminense nem deixou de enviar-lhes cartas. De acordo com Rocha os seus últimos 

dois anos de vida foram muito difíceis devido uma dermatite geral, no entanto, a enfermidade 

do coração era a mais preocupante. Robert Reid Kalley morreu aos 17 de Janeiro de 1888, em 

Edimurgo. 

 

 

 

 

                                                             
8 Cf. Os 28 Artigos da Breve Exposição das Doutrinas Fundamentais do Cristianismo. Disponível em: < 
http://www.monergismo.com/textos/credos/28artigos.htm> Realização de Felipe Sabino de Araujo Neto. 
Acesso em: 05 Nov 2018. 
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Foto 1: Robert Reid Kalley. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Kalley>. Acesso em: 01 Nov 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Sarah Kalley está lendo a Bíblia assentada à mesa com seu esposo. Disponível 

em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Casal_Kalley.jpg>. Acesso em: 01 Nov 2018 
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1.2.6 Sarah Kalley: líder e missionária  

 

Sarah Kalley se dedicou profundamente na proclamação do evangelho. Os anos 

seguintes a sua chegada foram de ardo trabalho e Sarah Kalley esforçava-se por produzir o 

máximo possível. Rocha diz que ela era esposa muito dedicada ao lar e que, “embora muito 

perturbada na sua lida diária, a Sra. Kalley prosseguiu na tradução da ‘Vida de John Bunyan’, 

autor da ‘Viagem do Cristão’[...]” (Ibid., v.II, p. 51). Este livro ficou mundialmente conhecido 

como “O Peregrino”, considerado o mais lido no mundo depois da Bíblia. Sarah Kalley concluiu 

sua tradução em 1865. 

 Apesar de Sarah Kalley não sair para as ruas pregando diretamente, até por uma questão 

social e cultural, ela ficou responsável por coordenar o trabalho realizado pelos colportores9. 

 

Conforme o costume, a Sra. Kalley recebia, em cada dia da semana, a visita de um 

colportor, que ia prestar-lhe as constas do seu trabalho, na venda de livros pelas ruas 

da cidade. Assim, apareciam sucessivamente o Patrocínio, o José Bastos, o Jardim, o 

Bernadino e o Gama (ROCHA, 2013, v.II, p.13) 

 

Essa liderança desenvolvida junto aos colportores ia além de um simples 

acompanhamento do trabalho. Em 09 de maio de 1867, Sarah Kalley escreveu a um dos 

colportores, Sr. Gama, preocupada com a condição espiritual de outro irmão, que ela já havia 

enviado mensagem a fim de fortalecê-lo espiritualmente. 

 

A Sra. Kalley escreveu ao Sr. Gama, contando-lhe que tinham estado a escrever 

muitas cartas para a Europa e agradecendo-lhe as notícias que lhe mandara. Sentia 

saber que os irmãos, Srs. Garcia e Bernadino, estavam sofrendo; por isso enviou-lhes 

esta mensagem – ‘Não devem duvidar de que Deus ame a quem Elle castiga, com o 

mesmo amor. Assim, pois, no meio da afllicção, poderão alegrar-se co um alegria 

ineffavel e cheia de glória. Parece-me que nós, que cremos não somos nem pela 

metade, tão alegres como deveríamos ser. Que são os pequenos desgostos d’essa vida, 

para os filhos e herdeiros de Deus, se não apenas simples picadas de mosquito?! (Ibid.. 

v. II, 241-242). 

 

Seu cuidado com irmãos envolvidos na obra não se limitava apenas ao Brasil. Em 1871, 

Sarah Kalley e seu esposo, Dr. Kalley, viajaram para Europa e, estando ela na Inglaterra 

                                                             
9 Robert Kalley tinha a linha estratégica de atingir as principais cidades brasileiras e para isso convidou, em um 

ano, três madeirenses que moravam em Illinois para trabalharem como colportores no Brasil. São eles: Francisco 

da  Gama (Rio de Janeiro),  Francisco  de  Souza  Jardim (Pernambuco)  e  Manuel Fernandes (Rio de Janeiro). 

Muitos outros colportores trabalharam pelo Brasil. Robert Kalley os distribuiu para Vitória/ES, Porto Alegre/RS, 

Maceió/AL, Cacheira/BA e cidades de Sergipe, Minas Gerais e Maranhão (ROCHA, 2013, v. I, II, III e IV). 
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escreveu uma carta para sua tia Mary solicitando que a mesmo escrevesse para um marinheiro 

que havia se convertido no navio, quando eles ainda pregavam nos navios estrangeiros.  

 

Em 3 de fevereiro, a Sra. Kalley escreveu uma carta a sua tia pedindo-lhe que 

escrevesse algumas linhas ao ex-marinheiro, convertido no Rio de Janeiro, Sr. A. 

Patrocínio Dias; para estimulá-lo no seu trabalho de colportor. ‘Ele estava empregado 

na Sociedade Bíblica Britânica – escreveu a Sra. Kalley -  e ora vendia livros em 

Portugal, ora fazia o mesmo serviço no Brasil” (ROCHA, 2013, v. III, p.171). 

 

Em outra carta a sua tia, no mesmo ano, Sarah Kalley compartilha a alegria resultante 

do êxito no trabalho desenvolvido no Brasil. “Falando do trabalho que já haviam realizado no 

Brasil, disse que davam louvores ao Senhor, porquanto ‘almas preciosas tinham sido admitidas 

na Família Bem-aventurada do Pai celeste ao gôzo seguro da morada eterna, além da morte, de 

modo que ninguém as poderia arrebatar da mão de Jesus”. (Ibid., v. III, p.176). 

Sarah Kalley demonstrava imensa satisfação em trabalhar nas diversas frentes do 

serviço missionários. Por ser poliglota, Almeida diz que “a facilidade de Sarah para línguas 

permitiu que a Escola Dominical atingisse pessoas de diversas nacionalidades, com 

ministrações, cânticos e estudos bíblicos em inglês, alemão e português” (2014, p. 217). 

Salienta-se que os Kalley buscavam atingir pessoas de todas as classes sociais. Braga, por 

exemplo, registra que dois ou três domingos mais tarde da inauguração da Escola dominical, 

em 1855, “já funcionava em Gernheim10, além da classe de crianças, dirigida pela Sra. Kalley, 

a classe de adultos, a cargo do Dr. Kalley e frequentada por pessoas de cor" (BRAGA, 1961, p. 

109).  

A visão em desenvolver classe de ensino sempre esteve presente no ministério de Sarah 

Kalley. Merece a devida atenção o fato de que Sarah trazia juntamente com o cuidado espiritual 

o desenvolvimento social de seus alunos. De acordo com Cardoso, quando Sarah Kalley ainda 

era jovem 

 

O Sr Wilson, pai de Sarah, era superintendente da escola dominical e logo lhe confiou 
a classe dos adolescentes. Ao assumir, propôs envolver-se com seus alunos de tal 

forma a modelá-los segundo os princípios cristãos. Sensível às limitações de alguns 

que trabalhavam durante o dia e não possuíam condições de receberem um ensino 

formal, Sarah, criou, com autorização de seu pai, uma escola noturna em que 

compartilhava seus conhecimentos adquiridos no tempo do internato. Esta escola 

funcionava no prédio da igreja. Não é nada difícil imaginar o impacto causado por 

este projeto, incomum em sua época: com ousadia, Sarah desfiava princípios da rígida 

                                                             
10 Quando Sarah e Robert Kalley se mudaram para Petrópolis alugaram uma casa denominada GERNHEIM, que 

em alemão significa “Lar mito amado”. Foi nessa casa que Sarah ministrou a primeira aula bíblica, em 19 de 

agosto de 1855. 
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sociedade vitorina ao dirigir e lecionar à noite para rapazes de um outro segmento 

social. (CARDOSO, 2005b, p.91) 

 

Por anos o desejo de inaugurar uma escola no Brasil foi frustrado devido às restrições 

pelo ordenamento do Império. Em uma carta a sua tia, escrita no dia três de fevereiro de 1871, 

Sarah Kalley comunicou que missionários americanos tinham pedido ao Governo licença para 

iniciar uma escola primária, porém o Governo indeferiu o pedido (ROCHA, 2013, v. III, p. 

172). Sarah ainda escreveu: 

 

Nós, já há vários anos, estamos ansiosos para abrir uma ‘escola diária’, em benefício 

das crianças da Igreja Evangélica Fluminenses, mas não pudemos encontrar 

professores habilitados; e agora estamos em maiores dificuldades, porque tememos 

que as autoridades contrariem o nosso propósito, como acaba de acontecer com os 

presbiterianos. (ROCHA, 2013, loc. cit). 

 

Enquanto o sonho de formar uma escola não se concretizava, Sarah Kalley formou 

classes para jovens, nas quais ministrava estudos bíblicos e música. Em 17 de novembro de 

1867 a Sra. Kalley iniciou uma classe dominical especial para os moços e as moças da 

Congregação. Os primeiros alunos eram oito, sendo alguns com mais de 15 anos e outros com 

mais de 13 anos. Com referência aos apontamentos do primeiro dia dessa classe Rocha 

transcreve os registros de Sarah Kalley: 

 

Presentes, oito. Cantamos o hino 46. Recitamos a ‘Oração de uma criança’ (pag. 21 

das ‘Curtas Orações’ – ed. De 1861). Aprenderam o vers. 9 de 1º Paralipom. 28. 

Dei-lhes, para decorarem, em casa, o vers. 26 do hino 25. Cantamos o hino 41. Em 

seguida oramos (‘Uma oração curta e poderosa’, à pag. 22). Ensinei uma parte da 

história de Zaque (Lucas:19). Cantamos o hino 73. Oramos o ‘Pai Nosso’, em 

conclusão (ROCHA, 2013, v. II, p.323).   

 

Por muitos anos Sarah Kalley se dedicou às crianças e jovens, mas havia nela o desejo 

por formar uma classe para senhoras. Como visto anteriormente, naquela época era muito difícil 

para as mulheres saírem às ruas e, por isso, este tipo de trabalho se mostrava mais desafiador. 

No entanto, no dia 11 de julho de 1871, Sarah Kalley fundou a “Sociedade de Senhoras” e ela 

mesma presidiu a primeira reunião. Este é um marco importante para a história da igreja 

protestante brasileira, pois a organização dessa sociedade não tem seu valor apenas no trabalho 

específico para mulheres, mas pelo momento social em que foi fundado. Faz-se necessário 

lembrar que ainda na segunda metade do século XIX as mulheres não podiam sair de suas casas 

sozinhas. Rocha registra a alegria de Sarah Kalley em uma carta a sua tia:  
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Havia muito – dizia a Sra. Kalley à sua tia – que eu desejava organizar uma sociedade 

de senhoras; mas hesitei, por longo tempo, em levar a efeito este desejo, porque me 

asseveraram que era impossível ir de encontro aos costumes do País, que não 

permitiam que as mulheres saíssem à rua sozinhas. Agora, porém tínhamos, na Igreja, 

três senhoras alemãs, casadas e que não estavam dispostas a submeter-se a tais 

restrições. Resolvi, então, instala a Sociedade e fiquei satisfeita por que onze senhoras 

estavam a favor da minha ideia. Na segunda sessão vieram quatorze e creio que virão 

mais outras unir-se conosco. (ROCHA, 2013,v. III, p.199). 

 

É nítido o desejo de Sarah Kalley por transformações sociais. Como visto acima, ela 

tinha ciência dos costumes do país, no entanto, sentiu-se encorajada a caminhar na direção 

contrária aos costumes com a finalidade de crescimento de seu trabalho. Da mesma forma, em 

abril de 1872, senti-se encorajada por alguns próximos a ensinar matérias escolares em uma 

classe especial. 

 

Por solicitação do Sr. Azara e outros, a Sra. Kalley resolveu abrir uma classe noturna 

de Geografia e História, sob sua direção. A esse propósito, ela escreveu a sua tia, em 

22 de abril, contando-lhe o estado em que se achava a Igreja e o que pretendia fazer 

em favor da educação dos jovens. Pretendia dar-lhes umas lições de Geografia e 

História no meio das quais receberiam noções de outras matérias, ligadas e esses 

estudos. (Ibid., 2013, v. III, p. 273, grifo nosso). 

 

O desejo de Sarah Kalley é que alguém habilitado fizesse formalmente esse trabalho, 

pois ela mesmo não referiria fazê-lo, mas disse que a necessidade os obrigava “a fazer alguma 

coisa, para saciar a sede de instrução da sociedade” (Ibid., 2013, loc. cit). 

O ano de 1873 foi de intenso trabalho para o casal Kalley. De acordo com Rocha (Ibid., 

v. IV, p. 14) “o Dr. Kalley e sua digna esposa consagraram todas suas energias à disseminação 

das doutrinas de Cristo, aproveitando, para isso, todas as oportunidades que se lhe ofereciam”. 

Nesse tempo as atividades da Igreja Evangélica Fluminense já tinham atividades em quase 

todos os dias da semana. A Escola Diária crescia e, em 17 de junho, houve uma festa na qual 

distribuíram prêmios aos alunos que se destacaram (Ibid., p. 36).  

 

A Escola Evangélica Fluminense (Primária) fôra fundada em 17 de junho de 1872 e 
funcionou até 1º de Novembro de 1878, quando o seu professor, José Vieira de 

Andrade se retirou. Foi reaberta no dia 2 de Março de 1881, tendo como professor, o 

irmão Antônio Pedro de Almeida. A administração da Escola tinha, como presidente, 

o Pastor, Sr. João M. G. dos Santos. (ROCHA, 2013, v. IV, p.316). 

 

O Casal Kalley trabalhou com firmeza e determinação para alcança o objetivo de 

fundarem uma escola que desse acesso à educação os menos providos da sociedade. A 

concretização desse sonho comprova que o interesse do casal não estava somente no âmbito 

religioso, mas continha a visão de transformação social dos indivíduos. 
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O que se pode perceber, especificamente, na vida de Sarah Kalley é que houve, por parte 

dela, a busca por aplicar todos os seus conhecimentos e talentos nos trabalhos missionários 

desenvolvidos por onde passou. Sua dedicação ao ministério de seu esposo é um exemplo de 

parceria, lealdade e cuidado. 

 

Sarah foi companheira fiel em tempo de sossego ou de perseguição, que foram muitas, 

no Rio, Petrópolis, Niterói e em Pernambuco. O casal Kalley sofreu insultos na Igreja, 
na rua e mesmo em casa. Tudo sofreu por amor à causa que ambos abraçaram, por 

conta própria, sem nenhum vínculo com entidade missionária [...] o ministério 

feminino tem características diferenciadas, e a evangelização de Sarah era diferente. 

Ela evangelizava conversando com as famílias que visitava, presenteando com 

literatura evangélica, escrevendo cartas etc. (ALMEIDA, 2014, p. 221). 

 

Sarah Kalley realmente se mostrou uma mulher diferenciada em seu tempo e na cultura 

que atuou. Assumiu seu papel de missionária com suas particularidades e ao mesmo tempo 

seguia os passos direcionados por seu esposo. Quando o casal esteve em Pernambuco, chegando 

em 28 de setembro de 1873, os convertidos aguardavam para serem examinados para o 

batismo11. No dia 30 de setembro, segundo Rocha, os Kalley “foram à casa do Sr. Viana, a fim 

de examinarem aqueles que desejavam formar o primeiro núcleo de uma igreja local. Nos 

fundos da casa, a Sra. Kalley examinou as senhoras, enquanto, na frente da casa, o Dr. Kalley 

examinava os homens” (ROCHA, 2013, v. IV, p. 44, grifo do autor). No dia 14 de outubro novo 

exame foi realizado para os que desejavam ser membros desse núcleo local. Mais uma vez, na 

ocasião, Sarah Kalley examinou as senhoras. Rocha salienta que “a Sra. Kalley chamou a 

atenção das candidatas, para os deveres e a conduta  das pessoas  verdadeiramente convertidas 

(ROCHA, 2013, v. IV, p.47). Sarah e Robert Kalley permaneceram em Pernambuco até 10 de 

novembro, quando retornaram para o Rio de Janeiro. No início de 1874, Sarah Kalley escreveu 

novamente a sua tia e, nessa carta, lhe contou 

  

que a sua família contava agora mais um membro: era o menino JOÃO12 (o próprio 

autor dessas ‘Lembranças’), de 12 anos de idade, filho de um membro da igreja, o Sr. 

Antônio Gomes da Rocha. Ela o tomara para que  ele continuasse a frequentar a 

Escola, prestando-lhe, ao mesmo tempo, pequenos serviços – recados, etc. – visto que 

o velho Rocha, que morava nas Oficinas (Engenho de Dentro), mui distante da cidade, 

                                                             
11 Ainda nos dias atuais as igrejas evangélicas examinam os indivíduos com desejo de serem batizados com 
relação a sua fé e compromissos a serem assumidos. Após o exame, se aprovados, os desejosos são batizados e 
passam a fazer parte do rol de membros da igreja local. 
12 João Gomes da Rocha nasceu em 1861 no rio de Janeiro. Foi adotado por Sarah e Robert Kalley. Este, ainda o 
batizou em 1885. Rocha estudou medicina em Londres e dedicou sua profissão ao trabalho missionário. Após o 
falecimento de Robert Kalley, ajudou Sarah Kalley no preparo de algumas edições de Salmos e Hinos, além de 
compor, traduzir e adaptar, músicas que estão no hinário. Rocha morreu em 11 de julho de 1947, em Londres, 
Inglaterra. 
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não podia continuar a manter o filho na Escola, onde era um dos alunos mais 

adiantados. Ao mesmo tempo aproveitando a sua estada em Teresópolis, ensinava ao 

pequeno João a Língua Inglesa, Geografia, História, etc.; seu marido também lhe 

ministrava noções de Astronomia, Física, etc. (ROCHA, 2013, V. IV,  p. 74, grifo do 

autor). 

 

Por tudo que pode ser visto nos registros históricos, Sarah Kalley tinha um coração 

voltado para servir aos que estavam no seu alcance. Dedicou-se integralmente à missão que 

acreditava ter recebido de Deus. Serviu a sua fé, ao seu esposo, ao Brasil e à igreja protestante 

brasileira. De acordo com Rocha (2013, v. IV, p.377) Sarah Poulton Kalley “faleceu em 8 de 

agosto de 1907, na sua residência em Campo Verde, Edimburgo, com pouco mais de 82 anos 

de idade, sendo sepultada em 12 de agosto, no ‘Deam Cemitery’, junto a seu marido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Sarah Pulton Kalley. Disponível em: 

 < https://pt.wikipedia.org/wiki/Sarah_Poulton_Kalley>. Acesso em: 01 Nov 2018. 
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1.2.7 O hinário Salmos e hinos 

 

A partir da chegada dos Kalley o culto protestante no Brasil ganhou nova dinâmica com 

a entoação de hinos. Segundo Braga, “foi o casal Kalley, nas mãos de Deus, o instrumento com 

que se plantou um dos grandes marcos evangélicos no Brasil: a sua hinologia” (1961, p. 108). 

O Dr. Kalley já havia inserido hinos como ferramenta na obra missionária quando esteve na 

Ilha da Madeira, e por isso, é possível que desde a chegada do casal ao rio de Janeiro em 1855 

os hinos já tenham sido entoados. Braga afirma que “os primeiros hinos evangélicos cantados 

no Brasil, em língua portuguesa, foram provavelmente os entoados na incipiente Escola 

dominical. Haviam sido escritos pelo Dr. Kalley na Ilha da Madeira, alguns anos antes” (Ibid.,  

p. 109).  

Na historiografia do protestantismo brasileiro, Sarah e Robert Kalley são considerados 

os grandes contribuintes para a música evangélica com a organização do Salmos e Hinos.  De 

acordo com Cardoso, em sua obra Convertendo através da música, “o hinário Salmo e Hinos é 

tido como a maior contribuição de Sarah não somente à Igreja Evangélica Fluminense e suas 

descendentes, mas aos diversos segmentos do protestantismo brasileiro” (2005a, p. 19).  

 

O título escolhido para a coleção é facilmente explicado pela matéria que contém e, 

esta, pela nacionalidade de seu organizador, que era escocês. Na Escócia, a Igreja 

sempre venerou os salmos, e só com relutância veio admitir nos cultos o cântico de 

hinos, fato sobejamente conhecido dos estudiosos de hinologia. Dr. Kalley conta, 

entre seus primeiros cânticos, metrificações de salmos, e estes não poderiam faltar 

numa coleção por ele organizada em colaboração com sua dedicada esposa. Daí terem 

recebido esse título, que expressa o seu conteúdo; e não como pensam alguns, por 

mera apropriação do título de vários hinários de sua terra. A primeira edição de Salmos 
e Hinos foi impressa em 1861 na Tipografia Universal Laemmert, no Rio de Janeiro, 

e planejada para incluir dezoito hinos salmos e trinta e dois hinos, num total de 

cinquenta cânticos [...] Em 1863 ou 1864 publicou o Dr. Kalley um suplemento de 

oito páginas com seis hinos da autoria de sua esposa continuando a numeração das 

páginas (47 a 54) e dois hinos (51 a 56), de modo a permitir a sua inclusão na primeira 

edição de Salmos e Hinos publicada dois anos antes (1861). (BRAGA, 1983, p.20-

21).  

 

No texto de Braga percebe-se que Sarah Kalley, já na década de 60, compunha e traduzia 

os hinos que viriam formar as futuras edições do hinário.  Como já dito, Sarah teve uma 

formação muito completa e a parte musical acompanhou a mesma alta qualidade tanto no seio 

familiar quanto em os seus estudos.  

Sobre quando o hinário foi utilizado pela primeira vez, Cardoso traz uma nova 

informação a respeito do hinário Salmos e Hinos. Após pesquisas ele descobriu que “a primeira 

edição de Salmos e Hinos utilizada no Brasil fora impressa em 1855 em Londres, antes da 
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chegada dos Kalley” (2005a, p.21), o qual ele denominou Salmos e Hinos Primitivo. Esse 

material e a edição de 1861 continham apenas letras. 

 

A primeira edição de Salmos e Hinos com música intitulou-se Musica Sacra. Foi 

impressa na Alemanha, em Lipsia (Leipzig), na Estamparia de Música de C.G Roeder 

e lançada no Rio de Janeiro no início de 1868. Reunia setenta e seis músicas escolhidas 

pó D. Sarah Poulton Kalley e por ela ensaiados aos alunos da Escola Dominical e aos 

membros da igreja que, aos 11 de julho de 1858, fora organizada na Corte como 

resultado do trabalho de evangelização empreendido pelo casal Kalley no Rio de 

Janeiro – a Igreja Evangélica Fluminense. (BRAGA, 1983, p.27). 

 

Sarah Kalley, após a edição de Música Sacra, empenhou-se por organizar novo material 

a fim de produzir uma nova edição. O resultado desse trabalho só veio a ocorrer em 1889. No 

entanto em 1868 houve uma edição revisada de Salmos e Hinos, apenas com letras. Essa obra 

já continha vinte e cinco salmos e setenta e cinco hinos. Braga ressalta a advertência que havia 

nessa edição para o uso das músicas com as letras. Sarah Kalley era muito cuidadosa nas 

adaptações: 

 

As letras M. S. que seguem o título de cada Cântico significam Músicas Sacra e se 

referem ao livro deste nome que contem as Músicas próprias para cantar os Psalmos 

e Hymnos. Quando o lado dessas letras se acha mais de um número – como no caso 

do Psalmo I – denota que, além do primeiro, que será o número da Múscia 

especialmente destinada àqueles versos, pode o Psalmo ou Hymno catar-se também 

com a outra Música cujo número vem a seguir. (Psalmos e Hymnos com Musicas 

Sacras apud BRAGA, 1983, p.30). 

 

A coleção Salmos e Hinos tornou-se um referencial de hinódia para as igrejas 

evangélicas do Brasil. Braga, referindo à data de sua publicação no Brasil, afirma que “essa 

data histórica é patrimônio não apenas da Igreja Evangélica Fluminense e da denominação 

Congregacional em cujo seio esse hinário nasceu, mas de todo o Evangelismo pátrio” (1983, p. 

19). Cardoso afirma que ao pesquisar a formação, as músicas e a teologia do hinário Salmos e 

Hinos é possível trabalhar e compreender a formação do pensamento protestante brasileiro 

(2005a, p.15) 

De acordo com Mendonça e Filho “não é exagero dizer que a teologia dos Kalley 

dominou e domina até hoje o protestantismo de origem missionária no Brasil, principalmente 

através dos Salmos e Hinos, hinário tradicional ainda em uso em diversas denominações” (1990, 

p.34). Faz-se importante ressaltar essa afirmação tendo em vista a importância que a música 

teve nos cultos protestantes a partir da metade do século XIX. Segundo Braga (1983) a 

consolidação dos trabalhos missionários possibilitaram a criação de uma hinologia na língua do 
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país, o que cooperou para que o culto protestante tivesse uma identidade mais brasileira, ainda 

que as melodias tenham sido europeias em sua maioria. 

Desde a data da primeira publicação, 1861, o hinário Salmos e Hinos teve sete edições, 

sendo quatro edições brasileiras e três edições escocesas. Para Cardoso, a edição de 1877 

influenciaria todas as demais edições, tendo em vista as mudanças no estilo musical utilizado 

para os hinos. 

 

Consideramos esta edição um divisor de águas na hinódia de Sarah. Sua produção, 

antes marcada por hinos clássicos, principalmente de origem inglesa e alemã, 

associado com melodias folclóricas de várias nacionalidades, agora passa a enfatizar 

os cânticos comuns nas reuniões de avivamentos dos Estados unidos e Inglaterra. Este 

deslocamento dá-se num período de formação dos Salmos e Hinos. A edição anterior, 

de 1868, continha 25 salmo e 75 hinos. Toda a produção seguinte de Salmos e Hinos 

seria afetada por esta nova tendência musical inserida por Sarah. (CARDOSO, 2005a, 
p.49). 

  

Esse novo período em que Sarah Kalley produziu músicas e organizou o hinário, 

influenciada por essa nova tendência dos avivamentos, não será explorado neste trabalho. Mas 

cria no autor um forte desejo de continuar suas pesquisas em um trabalho futuro. 

Algo muito importante a respeito de Sarah Kalley é o porquê de suas composições, ou 

seja, o objetivo para qual estava compondo. Sarah Kalley não compunha seus hinos somente 

por uma questão de inspiração, como é normal nos poetas, mas para atingir uma necessidade 

do trabalho que ela e seu esposo estavam desenvolvendo. 

 

Entendemos que Sarah, ao compor era estritamente utilitarista, ou seja, buscava suprir 
as áreas de necessidade, quer na liturgia do culto, quer nas escolas (dominical e diária), 

quer em temas doutrinários que considerasse importante ou da vida cotidiana. Ela 

estabelecia para si um cronograma para o lançamento de novos hinos e literalmente 

‘mergulhava’ no trabalho de composição das poesias e arranjo das harmonias, 

lançando-os em datas que houvesse eventos especiais. (Ibid., 2005a, p.31). 

 

O hinário Salmos e Hinos não expõe apenas o árduo trabalho dos Kalley na introdução 

musical no rito religioso protestante, pois ele ainda expõe a teologia trazida pelo protestantismo 

ao Brasil, tendo em vista que outras denominações aplicaram o hinário em seus cultos. No inicio 

eram somente músicas clássicas europeias, depois recebeu a influência da música “gospel” 

americana. Todas as músicas selecionadas tinham elevado nível técnico. No entanto, Sarah 

Kalley queria que aqueles que as cantassem, atentasse unicamente para as letras, se apropriando 

delas de forma consciente e convicta. Essa preocupação da organizadora e compositora fica 

clara nas orientações registradas na edição de Música Sacra. 
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A principal coisa, porém, é tributar a Deus o verdadeiro louvor do coração, e bem 

triste será se, pelo uso deste livrinho, alguém seja induzido a prestar maior 

atenção à música, do que às palavras que se expressm por meio dela. O desejo do 

compilador destas harmonias é que resulte do emprego delas maior facilidade e 

perfeição no modo de entoar os louvores daquele grande salvador, a quem devemos 

consagrar poderes e faculdades da vida, por ele tão maravilhosamente abençoada. 

(MUSICA SACRA ARRANJADA PARA QUATRO VOZES, 1868 apud REILY, 

1993, p. 109, grifo nosso). 

 

É perceptível que o Salmos e Hinos funcionou como uma potente ferramenta na 

evangelização e na doutrinação daqueles que se associavam à religião protestante. A 

musicalidade facilitava a memorização do que o a Sra. Sarah e o Dr. Robert Kalley ensinavam. 

Os hinos serviam de reforço da mensagem pregada e consolidação da teologia neles expressos.  

 

Os Kalley tinham convicção de sua tarefa como missionários: transmitir o 

conhecimento bíblico necessário para que seu público alvo pudesse abraçar a fé 

protestante. Para alcançar este objetivo descobrimos que Kalley possuía um ‘currículo 

oculto’13 que aplicava como plano de ensino ao chegar a um local novo [...] A teologia 

por trás deste currículo oculto era marcadamente conversionista, cujo centro estava, 

no dizer de Kalley, na exposição do ‘método divino da substituição’14, ou seja, em 

seus ouvintes reconhecerem-se como pecadores, arrepender-se de seus pecados, e 

aceitaram o Deus-Homem como ‘substituto’ pessoal, depositando toda a confiança 
neste Salvador. (CARDOSO, 2005a, p.65). 

 

É muito provável que os hinos cantados pelos protestantes tenham gerado maior 

curiosidade da população. Para os que tinham contato com a missa cristã católica era algo novo, 

diferente e intrigante. Sarah Kalley escreveu em uma carta a sua tia, em 22 de agosto de 1873, 

um caso ocorrido com Sr. Jardim.  

 

No domingo – diz ela – quando meu marido, ao celebrar a Ceia do Senhor, falou à 

congregação sohre hino de louvor (referindo-se ao “cântico de Moises”, em Êxodo 

Cap. XV), o irmão Jardim levantou-se e contou que, no sábado, entrara em 

conversação com um senhor que residia próximo à Casa de Oração, em Niterói. Este 
homem, depois de prestar atenção algum tempo interrompeu-o bruscamente com uma 

pergunta – “Ora! Diga-me para que servem aquelas cantarolas?” [...] Com muito 

prazer, vou satisfazer a sua curiosidade – respondeu Sr. Jardim; mas permita-me que 

lhe faça também uma pergunta: “Que efeito produziria num criminoso  que tivesse 

obtido perdão e liberdade e que, além disso, FOSSE ADOTADO PELO REI, COMO 

SEU FILHO, - quando recebeste tal notícia? [...] Poderia ele abafar os seus 

sentimentos e deixar de patentear aos seus vizinhos, em altas vozes, quão grato era o 

                                                             
13 Sobre esse “currículo oculto” Cardoso encontrou menção desse projeto em cartas que Robert Kalley escreveu 

aos madeirenses que estavam em Illinois. A linha pedagógica desse currículo era apresentar as coisas mais 

importantes da vida. A construção desse pensamento passava sobre quem é o Criador e qual sua vontade, como o 

homem foi criado e o que causou o pecado em sua vida, quem é o Salvador e como ele opera a salvação no pecador 

e quais benefícios são assegurados para aqueles que creem no Salvador. Por onde os Kalley passavam essa era a 

linha de ação no ensino da religião protestante. 
14 A teologia da substituição é uma linha de interpretação do Novo Testamento que entende a relação, ou aliança, 

de Deus com os cristãos como a substituição da promessa feita aos judeus. A Igreja do Novo Testamento é a 

substituição do Povo de Israel no Antigo Testamento. 
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seu coração para com a benignidade do REI? E não diria que sentia a necessidade de 

anunciar a todos a sua sorte feliz? [...] “Pois agora lhe respondo que são tais 

sentimentos que nos impelem a agradecer a Cristo, em cânticos de louvor, ter-nos 

saldo do Inferno, por meio do derramamento do Seu sangue, na cruz!”. (ROCHA, 

2013, v. IV, p.41, grifo do autor). 

 

Ao analisar a história do hinário Salmos e Hinos é notável a sua importância não apenas 

como ferramenta litúrgica na formação do protestantismo brasileiro mas para a formação e 

afirmação religiosa do leigo que, por meio da música e letra, constrói o seu ideário a respeito 

do cristianismo. Os hinos contidos no Salmos e Hinos são entoados até aos dias de hoje no meio 

evangélico brasileiro. 
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CAPÍTULO II – CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

 

2.1 Considerações iniciais 

 

Neste capítulo, O objetivo é apresentar os passos dados para a construção de uma teoria 

metodológica da Análise do Discurso, que a partir desse momento será referenciada como AD. 

Em busca de uma apresentação satisfatória será feita uma exposição da trajetória percorrida 

pela AD de linha francesa desde seu surgimento. Estreitando a linha de pesquisa serão 

enfatizadas algumas das abordagens de Dominique Maingueneau quanto a sua aplicação da 

AD, as quais sustentarão a análise das composições de Sarah Kalley considerando o ethos 

discursivo e cenas de enunciação. 

 

 

2.2 Análise do discurso de linha francesa 

 

A AD alcançou grande destaque na primeira parte do século XX, quando esteve à frente 

nos estudos das ciências humanas. Nesse período destaca-se o suíço Ferdinand de Saussure, 

considerado nos estudos linguísticos como fundador da Linguística Moderna por meio de sua 

obra Curso de Linguística Geral em 1916, a qual foi desenvolvida por material apresentado em 

aulas e palestras ministradas na Universidade de Genebra entre 1906 e 1911. Saussure, em sua 

teoria, fazia distinção entre linguagem e língua, pois para ele a segunda é somente parte da 

primeira, como “um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções 

necessárias, adotada pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos” 

(1971, p. 41).  Sua teoria caminhava pela ideia de que a linguagem é algo inerente à natureza 

humana, ao passo que a língua seria constituída por um sistema de signos (Saussure, 2006, p.24) 

estruturalistas e organizativos subordinados à linguagem.  Esse conceito trata o idioma como 

sistema formal em que os signos linguísticos se dividem em significado e significante, 

permitindo o estudo da língua como fenômeno linguístico, no qual se classifica o 

funcionamento e a estrutura. 

Foi em diálogo com o estruturalismo de Saussure, principalmente em relação aos 

conceitos desenvolvidos no Curso de Língua Geral, que Michel Pêcheux, filósofo francês, 

trouxe a teoria linguística para a teoria do discurso.  No processo desse diálogo, em sua obra A 
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Análise do discurso: três épocas (1993), Pêucheux propôs o rompimento com a abordagem 

tradicional de linguagem a fim de promover a análise sobre o discurso.   

Na década de 1960 o estruturalismo passava do auge para seu exaurimento 

(BRANDÃO, 2003). No entanto, ele já havia conquistado o olhar científico com a criação de 

métodos específicos para os estudos de seus objetos. Essa conquista resultou no requerimento 

da Linguística para outros campos das Ciências Humanas por conta do seu método de análise.  

Segundo Orlandi (2007, p.19), nos anos 60 a Análise do discurso se constituiu no espaço de 

questões criadas pela relação da linguística, o Marxismo e a Psicanálise, das quais se pode dizer 

que a AD é herdeira.  

A Escola Francesa da AD surgiu na década de 60 em um período de grandes debates, 

principalmente em torno das formulações de Marx e Engels.  A proposta do estruturalismo, 

dirigida pelo viés do marxismo, era fazer uma abordagem crítica da política, o que veio a 

influenciar os movimentos intelectuais ocorridos na França. Além dos debates intelectuais, 

outras situações ocorriam na década de 60, como o movimento estudantil que reivindicava 

formas no ensino e debates políticos em relação às formas de governo. O Brasil também passava 

por transformações políticas, como era o caso do governo militar a partir de 64.  

De acordo com Brandão (2013, p. 20), a AD francesa buscou entender esses 

movimentos políticos analisando os discursos produzidos nesse período. Sendo esse o contexto, 

a AD de linha francesa tem seu início marcado pelos esforços depositados sobre discurso 

político. Eram tempos em que as opiniões estavam bem delimitadas, como esquerda e direita 

ou capitalismo e socialismo. A fim de obter êxito a AD  não se limitou apenas ao estudo 

linguístico, antes, ela se envolveu com os aspectos que cercam a língua, como os elementos 

históricos, sociais e culturais (FÍGARO 2013, p.21). Ela encontra-se dentro dos estudos da 

linguística, mas toma como diretriz diversas perspectivas epistemológicas.  

Antes desse rompimento proposto por Pêcheux, estudar uma língua significava apenas 

estudar textos. Em Discurso Literário, Maingueneau (2006) discorre sobre a história da 

filologia e a importância que se deu ao texto, principalmente na cultura ocidental com os 

gramáticos alexandrinos. A definição da filologia por muito tempo ficou reduzida apenas ao 

estudo científico do desenvolvimento de uma língua. Mas foi na segunda metade do século XIX 

que a filologia tomou o seu espaço no meio intelectual ao desenvolver sua metodologia de 

crítica textual, utilizando-se de outros campos como a História e a Linguística.  

A filologia tratava o texto como o reflexo da sociedade, uma expressão na qual 

constavam os pensamentos e costumes sociais. Por isso, o filólogo fazia questionamentos ao 
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texto a fim de compreender não somente a estrutura semântica, como também, o contexto 

histórico em que o texto foi gerado. Assim como a Filologia, a Análise do Discurso se utilizou 

de outros campos para se fundamentar como ciência do saber.  

Michel Pêcheux se utilizou de três campos teóricos para sustentar a sua teoria do 

discurso: Linguística, Materialismo Histórico e Teoria do Discurso. Em sua obra Semântica e 

Discurso (2014), ele conceitua que a linguística, por ter seus limites, não explica plenamente o 

funcionamento do discurso. Isso ocorreria porque é a ideologia que se materializa na linguagem 

e, sendo assim, a linguística seria solicitada fora do seu domínio para responder questões da 

ideologia. É neste ponto que se vê a necessidade da intervenção de outros campos de estudos 

na ciência da linguística. 

 

Essa intervenção consiste, sobretudo, em abrir campos de questões, em dar trabalho à 

Linguística em seu próprio domínio e sobre os seus próprios “objetos”, por meio de 

sua relação com objetos de um outro domínio científico:  a ciência das formações 

sociais. (PÊCHEUX, 2014,  p.80). 

 

Orlandi, diz que o uso das três linhas do conhecimento ‒ marxismo, psicanálise, 

linguística ‒ possibilitou a atenção sobre a historicidade, sobre a ideologia e sobre a língua, 

constituindo um novo objeto de estudo: o discurso (2007, p.20).  Por isso, pode-se dizer que a 

AD é uma disciplina que se utiliza de uma metodologia flexível sob seu principal objeto de 

estudo: o discurso. 

Como objeto teórico da AD, o discurso é justamente o que se produz por meio de uma 

materialidade específica, que neste caso são os processos de linguagem. Para Pêcheux, por 

exemplo, a linguagem deve ser pensada em sua prática, ou seja, em seu processo que resulta no 

discurso. Assim, a teoria de Pêcheux busca oferecer uma compreensão sobre em quais 

condições o discurso funciona, pois, na sua ótica, o discurso não é somente o ato da fala, mas a 

ideologia materializada na linguagem. 

 

a discursividade não é a fala (parole), isto é, uma maneira individual ‘concreta’ de 

habitar a ‘abstração’ da língua [...] pelo contrário, a expressão processo discursivo 

visa explicitamente a recolocar em seu lugar (idealista) a noção de fala (parole) 

juntamente com o antropologismo psicologista que ela veicula. (PÊCHEUX, op. 

cit., p.82). 

 

A partir do que expressa Pêcheux, pode-se concluir que discurso não é simplesmente a 

organização das frases de determinada língua com a finalidade de se transmitir informações. 

Pelo contrário, a simples organização de frases lançadas fora de um contexto específico, ou sem 

os instrumentos sociais bem definidos, pode não ter significado algum. Por ouro lado, quando 
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o contexto, a língua, a linguagem, a ideologia e a interação entre os envolvidos no ato de 

enunciação estão em harmonia, o discurso ganha forma. Segundo Orlandi, a AD “não trata da 

língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessa, ela trata do discurso” 

(2001, p.15). Ou seja, a AD preocupa-se com o sentido que a fala ou o texto tem no contexto 

em que se manifesta.  

Guimarães, em sua obra Texto, discurso e ensino (2009, p.110), afirma que a “análise 

do discurso é uma expressão que tem recebido diferentes interpretações por conta de diferentes 

disciplinas”, o que inclui áreas da sociologia, psicologia e linguística. Um dos fatores 

contribuintes para essa conclusão é o fato de que há um assunto em comum em todas as áreas 

quanto se trata da AD: a linguagem.  

A linguagem, verbal ou não, é a ferramenta que possibilita ao ser humano expressar sua 

vontade, sua indignação, sua ira, além de fazer alertas com relação ao perigo. De acordo com 

Guimarães (2009, p. 96) “a linguagem é subjetiva, uma vez que é expressa por sujeitos 

dominados por intenções e propósitos definidos que se exprimem com o intuito de convencer o 

outro e chegar a determinadas conclusões”. Assim, através da comunicação a humanidade tem 

percorrido a história em permanente construção por meio da linguagem e por meio do discurso 

existente nas relações interpessoais. 

É preciso esclarecer que a linguagem só alcança sua eficácia quando se encontra dentro 

de certas condições para que o enunciado seja constituído.  

 

Para que os atos de linguagem sejam bem-sucedidos, é preciso que certas condições 

estejam reunidas. O ato de cumprimentar, por exemplo, é enunciado de forma 

apropriada se estamos vendo alguém pela primeira vez naquele dia, se existir um laço 

entre os intelocutores que exige o que se o faça, se o destinatário foi capaz de percebê-

lo [...] Esse ato só adquire sentido dentro de um código, de regras compartilhadas 

através do qual é possível fazer com que o outro reconheça que s está realizando o ato 

em questão. (MAINGUENEAU, 1996a, p.16). 
 

Dominique Maingueneau foi um linguista francês, influenciado pela Escola Francesa de 

AD. Ele iniciou suas pesquisas na década de 1970 e sua teoria parte da ideia de que o texto não 

pode ser analisado separadamente do contexto social e o discurso é produção de toda uma 

dinâmica que envolve a língua, a linguagem e a ideologia. Para Maingueneau, o analista do 

discurso é um hermeneuta e, como tal, “supõe que um sentido oculto deve ser captado, o qual 

sem uma técnica apropriada permanece inacessível” (1997, p.11). De fato, o analista do 

discurso deve investigar não apenas o significado das palavras usadas em um texto, mas outros 

fatores, como por exemplo, o sujeito e o interlocutor, já que “um sujeito ao enunciar presume 

uma espécie de ‘ritual social da linguagem’ implícito, partilhado pelos interlocutores” (Ibid, p. 
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30). Tendo, portanto, um ritual social de linguagem, sugere-se que o contexto social e toda a 

ideologia por trás da cena de enunciação também sejam investigados pelo analista. 

 

 

2.3 Dispositivo teórico-metodológico 

 

 

2.3.1 Texto e discurso  

 

Ao discorrer um estudo sobre produção literária é certo se deparar com termos como 

texto e discurso. Isso se dá por que há uma estreita relação entre eles na composição de uma 

estrutura literária. Entretanto, cada termo carrega sua peculiaridade, inclusive abordagens 

diferentes entre as escolas linguísticas.   

Em relação ao texto Guimarães afirma que as possibilidades de se definir o termo texto 

são muitas, pois dependerá da vertente teórica em que o estudioso se pauta (2009, p.11). Por 

isso, não queremos aqui limitar o termo texto a um amontoado de frases, mas sim um signo 

linguístico, que bem arquitetado, intensifica as relações humanas formando um enunciado com 

significação no contexto em que é produzido. Discini (2005, p.38) afirma que “todo texto é 

discurso, de forma que o discurso é a prática enunciativa na qual o texto ganha significado”. O 

significado é justamente a interação em que o enunciador conquista a atenção do enunciatário, 

que recepciona os elementos transmitidos e os processa de forma que faça sentido todo ato de 

enunciação produzido nessa cena de interatividade. 

O texto pode ser entendido como uma unidade de sentido em determinado lugar, o qual 

é lançado por um locutor intencionado a interagir com um interlocutor. Sendo assim, na 

construção do texto, o enunciador deve ter em mente as características do enunciatário e os 

códigos corretos para que haja uma relação de interação entre ambos. 

Halliday e Hasan, em Cohesion in English (1976), colocam o registro, que é a adaptação 

da linguagem para determinada situação, em paralelo com a coesão para que o enunciado cause 

efeito, tendo em vista que os dois juntos definem o texto. “Um texto é uma passagem do 

discurso que é coerente nesses dois aspectos: é coerente com o contexto da situação e, portanto, 

consistente no registro” (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 23, tradução nossa). 

 Quando locutor e interlocutor interagem o texto passa a criar entre ambos uma relação 

de significado e, por isso, é importante o uso correto do registro e da coesão.  
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 “[...] o texto resulta da combinação das configurações semânticas de dois tipos: as 

de registro e as de coesão. Registro é o conjunto de configurações que está tipicamente 

associado com uma parte particular de contextos de situação, e define a substância do 

texto. Coesão é o conjunto de relações de significado geral para todas as classes de 

texto, que distingue texto de ‘não-texto’ e inter-relaciona os significados substantivos 

de cada um. Coesão não diz respeito ao que um texto significa; diz respeito a como o 

texto é construído”. (Ibid, p.24, tradução nossa). 

 

Conclui-se, a partir da explanação acima, que a interação é responsável pela constituição 

do texto, uma vez que existe uma dependência de elementos de coesão e registro para que 

enunciador e enunciatário se comuniquem. É nessa dinâmica comunicativa que se 

institucionaliza o discurso. 

É natural, ao se falar em discurso, que a atenção logo se volte para a imagem de 

enunciados solenes feitos por oradores. Maingueneau (2013, p.57) apresenta alguns empregos 

usuais do termo discurso. Seu uso pode se referir, além de enunciados solenes, ao discurso 

político, discurso polêmico, discurso islâmico e outros mais. Para o linguista, o discurso está 

para além da frase e, por meio dele, é possível observar as relações entre ideologia e língua.  

“Quando alguém produz um texto, tem por objetivo despertar o interesse daquele que o 

lê ou ouve, ou seja, guia-se por uma dada intencionalidade” (GUIMARÃES, 2009, p.4). O 

objetivo do enunciador é cativar a atenção do seu leitor ou ouvinte. Guimarães ainda afirma que 

é nessa dinâmica que o discurso se manifesta linguisticamente se materializando sob a forma 

de texto e isso não acontece de forma neutra, já que o discurso está engajado numa 

intencionalidade (Ibid., p.95). É como um tecido confeccionado por uma inteligência; e tem um 

responsável denominado como sujeito: uma industriosa máquina humana de produção.  

A fim de que seu discurso tenha o efeito desejado, o enunciador fará as adaptações 

necessárias ao ambiente em que manifestará suas ideias por meio da linguagem. Halliday e 

Hasan (1976), afirmam que a linguagem precisa se adaptar a determinados ambientes, pois nem 

sempre as mesmas palavras, ditas em todos os lugares alcançarão os mesmos objetivos, pois 

“cada ocorrência de um item lexical traz consigo sua própria história textual e [...] esse ambiente 

determina o significado instantâneo, ou o significado do texto, do item, um significado único 

para cada instância específica” (HALLIDAY; HASAN, p. 289, tradução nossa). Por isso, o 

texto para obter seu efeito carece de relação cognitiva com seu receptor, ou seja, necessita de 

coesão.  Da mesma forma, Guimarães (Ibid., p.17) discorre que um texto toma sentido graças 

à interação entre o conhecimento apresentado e o conhecimento já estabelecido na memória do 

interlocutor, seguindo a necessidade da interação de conhecimento entre enunciador e 

enunciatário.  
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Além da interação de conhecimentos, para que um texto faça sentido, é necessário que 

ele esteja inserido em um contexto. As palavras podem até ser entendidas semanticamente, mas 

o objetivo da construção do enunciado não terá efeito se não estiver colocado no contexto 

correto. Guimarães diz que “o conhecimento do contexto real da situação social em que tem 

lugar a comunicação é fator importante na determinação dos efeitos do discurso” (2009, p.77). 

Percebe-se, portanto, que o objetivo da AD é o percurso feito para que a estrutura semântica 

tenha sentido, ou seja, avaliar as construções antes e durante a produção de um texto. Por isso, 

para que os objetivos da AD sejam alcançados, ela se utiliza de outras disciplinas.  

Brandão (2012, p.10) localiza o discurso entre a língua e a fala. Indo além da dicotomia 

saussuriana, ela propõe uma compreensão do fenômeno da linguagem descentralizada da língua 

e focada no processo da linguagem. De acordo com Brandão, 

 

a linguagem enquanto discurso não constitui um universo de signos que serve apenas 

como instrumento de comunicação ou suporte de pensamentos; a linguagem enquanto 

discurso é interação, e um modo de produção social; ela não é neutra, inocente e nem 

natural, por isso o lugar privilegiado de manifestação da ideologia. (Ibid., p. 11). 

 

Brandão quer dizer que a linguagem é produção, pois é por meio dela que o ser humano 

interpreta o mundo e interage com ele. A linguagem não é neutra porque no momento da 

interação existe a transmissão e a interpretação da visão de mundo. Por isso, é importante 

reafirmar que um texto só faz sentido quando inserido em um contexto propriamente 

configurado para recebê-lo. 

 

Não diremos que o discurso intervém em um contexto, como se o contexto fosse 

somente uma moldura, um cenário; na realidade, não existe discurso senão 

contextualizado. Sabemos que não se pode verdadeiramente atribuir um sentido a um 

enunciado fora do contexto; o meso enunciado em dois lugares distintos corresponde 

a dois discursos distintos (MAINGUENEAU, 2013, p. 61).  

 

Guimarães (2009, p.127) diz que “a análise da convergência leva a considerar que texto 

e discurso constituem uma mesma materialidade”, embora se diferenciem no processo da 

enunciação, pois as palavras deixam de ser texto para se tornarem discurso. Para a autora o 

discurso é o próprio texto que se discursa na medida em que o sujeito manifesta a sua ideologia. 

O objeto de análise deste trabalho pode ser enquadrado dentro do discurso religioso. 

Orlandi faz distinção classificando o discurso em três tipos: lúdico, polêmico e autoritário. Essa 

classificação ocorre na relação entre o objeto do discurso e os interlocutores. 
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O discurso lúdico é aquele em que o seu objeto se mantém presente enquanto coisa e 

os interlocutores se expõem a essa presença, resultando disso o que chamaríamos de 

polissemia aberta[...]. O discurso polêmico mantém a presença de seu objeto, sendo 

que os participantes não se expõem, mas ao contrário procuram dominar o seu 

referente [...], o que resulta na polissemia controlada [...]. No discurso autoritário, o 

referente  está  “ausente”,  oculto  pelo  dizer;  não  há realmente  interlocutores,  mas  

um  agente  exclusivo,  o  que  resulta  na polissemia contida(o exagero é a ordem no 

sentido em que se diz “isso é uma ordem”, em que o sujeito passa a ser instrumento 

de comando). (ORLANDI, 1996, p. 15-16, grifo do autor). 

 

O discurso religioso encontrado nas letras selecionadas se relaciona com o discurso 

lúdico uma vez que a música e o discurso religioso dialogam a fim de que os participantes  

interajam com o objeto do discurso.  

 

 

2.3.2 Língua, sujeito e ideologia 

 

Quando se pensa em língua a primeira ideia que pode vir à mente é a de um sistema 

linguístico abstrato e aplicado por um grupo com a finalidade de se comunicar. Nessa 

perspectiva, ainda se compreende a comunicação como um processo estático em que alguém 

fala utilizando-se de determinado código linguístico e o receptor faz a decodificação.  Em 

relação à língua, Orlandi atenta para a realidade de que não se trata somente de: 

 

[...] um código entre outros, não há essa separação ente emissor e receptor, nem tão 

pouco eles atuam numa sequência em eu primeiro um fala e depois o outro decodifica 

etc. Eles estão realizando ao mesmo tempo o processo de significação e não estão 

separados de forma estanque. (2005, p.21). 

 

Seguindo Orlandi, a língua vai além de um sistema abstrato comunicativo. A língua é 

materialidade entre a linguagem e a ideologia. Conforme Ferreira, a língua “em sua condição 

de materialidade é um dos elos essenciais a compor o tecido discursivo” (2003, p. 196), pois, 

nas cenas de enunciação é que a língua cumpre o seu papel social de interação verbal.  

Além das definições acima apresentadas, a língua deve ser vista com mais amplitude 

em sua materialidade, pois ela se manifesta de formas diferentes dependendo de quem fala e 

como fala.  

 

- A língua é um sistema simbólico geralmente opaco, não transparente e 

indeterminado sintática e semanticamente; 

- A língua não é um simples código autônomo, estruturado como um sistema abstrato 
e homogêneo, preexistente e exterior ao falante; sua autonomia é relativa; 
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- A língua recebe sua determinação a partir de um conjunto de fatores definidos pelas 

condições de produção discursiva que concorrem para a manifestação de sentidos com 

base em textos produzidos em situações interativas; 

- A língua é uma atividade social, histórica e cognitiva, desenvolvida de acordo com 

as práticas socioculturais e, como tal, obedece à convenções de uso fundadas em 

normas socialmente instituídas. (MARCUSCHI, 2008, p.64) 

 

O que se pode concluir é que na dinâmica de uma mesma língua os indivíduos não a 

manifestam de forma padronizada. Eles marcam a língua com seus dialetos e estilos. 

Nem sempre os estudos sobre a língua estiveram em foco pela AD. Por muito tempo, o 

estruturalismo que negligenciava o sujeito e a situação enunciativa, juntamente com a 

gramática, dominava o espaço nas discussões acerca da linguística. Por ter surgido em meio a 

novas propostas ideológicas e políticas, a análise do discurso acabou por enfatizar mais os 

discursos políticos. Na França, de acordo com Ferreira (Ibid., p.194), “por força de questões 

muito próprias, as aplicações da AD tiveram um papel declaradamente de militância, de erguer 

bandeiras e marcar posição político-ideológica”.  

A importância que a língua encontrou no campo da AD se deve em grande parte a 

Michel Peucheux. Para Pêcheux (1997, p. 61), até o Curso de Linguística Geral, estudar uma 

língua se relacionava ao estudo de textos. As investigações feitas com relação ao texto 

circulavam em volta do que estava sendo discutido, como suas ideias e, no máximo. Se o texto 

estava de forma adequada às normas da língua e da estrutura. Ou seja, “a ciência clássica da 

linguagem pretendia ser ao mesmo tempo ciência da expressão e ciência dos meios desta 

expressão” (PÊCHEUX, 1997a, p.61, grifo do autor).  

Essa nova forma de abordagem com relação aos textos proporcionou um olhar mais 

crítico e profundo sobre a linguagem encontrada não apenas no campo semântico, mas indo 

além, para o campo ideológico-discursivo. Observou-se que a linguagem pode ser vista além 

de a responsável pela organização das palavras que buscam expressar as relações do ser humano 

com o mundo a sua volta, mas como meio da própria formação de mundo do qual o ser humano 

é construtor.  Benveniste (1976, p.17) diz que a linguagem é um fato humano e “é no homem o 

ponto de interação da vida mental e da vida cultural”, de forma que a cultura é formada por 

meio da linguagem estabelecida entre os interlocutores de uma sociedade.  

Faz-se necessário, ainda, entender que a linguagem não pode ser comparada ou 

equiparada às outras instituições sociais uma vez que ela tem peculiaridades de ação exclusiva 

na civilização, pois “a civilização é alimentada singular e especificamente por sua língua; a sua 

língua é a matriz singular e específica de sua civilização” (STEINER, 2005, p.110). No entanto, 
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para a AD a linguagem não é transparente (ORLANDI 2007, p.16), por isso o exercício da AD 

é investigar a materialidade simbólica própria do texto na discursividade. 

Influenciado pela abordagem de Ferdinand Saussure, na qual é introduzido um 

descolamento conceitual, Pêcheux passa a propor uma análise da língua a partir do seu 

funcionamento como sistema ao invés de analisá-la na perspectiva de meio para expressar 

sentido. Para Pêcheux, na abordagem saussuriana o texto não poderia mais ser objeto de estudo 

da linguística, pois para Saussure o que funciona é a língua e não texto (PÊCHEUX, 1997, 

p.62). Dessa forma, a linguística estrutural negligenciou os elementos da linguagem que 

definem a enunciação e, por conseguinte, o discurso. Maingueneau observa que o enunciado é 

mais que um fragmento da língua e a situação de enunciação é constituída de elementos 

inseparáveis como “um enunciador, um destinatário, um momento e um lugar particular” 

(1996b, p.5).  

De acordo com Juchem (2013, p.453), Benveniste foi além Saussure no que se refere ao 

conceito de linguagem e seu funcionamento. Em sua teoria da enunciação, Benveniste concebe 

a enunciação como “colocação em funcionamento da língua por um ato individual de 

utilização” (1974, p.80). Esse funcionamento da língua seria a enunciação em exercício como 

mediadora entre a fala e o discurso.  

Como dito acima, a situação de enunciação prevê elementos fundamentais. Um desses 

elementos é o sujeito. Segundo Brandão (2013, p. 26), “o sujeito da Análise do discurso é 

essencialmente marcado pela historicidade”. Esse sujeito não é o sujeito abstrato da gramática, 

antes é um sujeito participante no contexto social e histórico de determinada comunidade, num 

tempo e num espaço.  

O sujeito, por estar em estreita relação com a ideologia dessa comunidade, tem sua fala 

marcada pelas crenças e valores do contexto social ali presentes. Sendo assim, a fala do sujeito 

é carregada por significado de um determinado tempo, de um determinado espaço e, por 

conseguinte de ideologia. Ao interagir com o outro, no processo da enunciação, este sujeito se 

utiliza de outros sujeitos e de outras falas de forma interdiscursiva a fim de que o discurso tenha 

sentido.  Orlandi afirma que a ideologia “é a condição para constituição do sujeito e dos 

sentidos” (1996, p.46).  

Muito se pensa que comunicação é apenas a transmissão de informação, no entanto, 

segundo Domique Wolton (2010, p. 89), conforme citado por Figaro (2013, p.10), “A 

comunicação nunca é uma prática natural, mas o resultado de um processo frágil da negociação 

[...] comunicar e conviver”. É na convivência que os indivíduos formulam e expressam suas 
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opiniões, discordam e se reinventam por meio das ideias. Como afirma Fiorin (2001, p.6), a 

linguagem “é uma instituição social, o veículo das ideologias, o instrumento de mediação entre 

homens e a natureza, os homens e outros homens”. Sendo a linguagem o veículo das ideologias, 

define-se neste trabalho ideologia como um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visão 

de mundo dentro de um ideal. 

O termo ideologia está primeiramente associado ao filósofo Antoine Destutt de Tracy, 

autor da obra Eléments D’Idéologie (1801). O princípio norteador de Tracy foi o materialismo 

francês do século XVIII e sua obra buscou postular um estudo que seria a base de todas as 

ciências, a qual seria a ciência das ideias. Na perspectiva de Tracy, a ideologia expressaria a 

verdadeira natureza humana, tornando possível encontrar uma nova ordem política em que as 

necessidades humanas estivessem em harmonia com as ações políticas.  

Ainda que muitas ideologias tenham se destacado no século XX, pode-se dizer que 

foram os alemães Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels que pensaram a ideologia como 

um aspecto da história em sua obra Ideologia alemã, de 1846. Em ambos há uma condenação 

à forma como a ideologia e sua perspectiva abstrata relacionava a filosofia alemã com a 

realidade alemã. De acordo com Marx e Engels, 

 

a produção de ideias, de representações e da consciência está em primeiro lugar 

diretamente ligada à atividade material e ao comércio material dos homens; é a 

linguagem da vida real. As representações, o pensamento, o comércio intelectual dos 

homens surge aqui como emanação direta do seu comportamento material. O mesmo 

acontece com a produção intelectual quando esta se apresenta na linguagem das leis, 

política, moral, religião, metafísica, etc., de um povo. “São os homens que produzem 

suas representações, as suas ideias, etc.” (1998, p.18). 

 

 

Para ambos a ideologia não pode ser dissociada da realidade material, uma vez que é na 

atividade material que a linguagem real das condições sociais se manifesta. Brandão (2012, 

p.22) afirma que a ideologia “se apresenta, ao mesmo tempo, como explicação teórica e 

prática”, por isso ela cria nos homens uma consciência ilusória da realidade como se de fato 

fosse. Marx e Engels criticam a ideologia justamente porque é dessa forma que ela confunde o 

homem ao inverter a imagem real da sociedade, o que desvia seu olhar crítico e mascara a 

realidade. No entanto, seguindo a linha de raciocínio de Fiorin, “a ideologia é constituída pela 

realidade e constituinte da realidade” (2007, p.30).  

As ideias, pensadas dessa forma, não surgem do nada, antes, elas já existem numa pré-

visão de mundo, num discurso próprio dos indivíduos que, por meio da ideologia, vão 

ampliando a construção de mundo pessoal e coletivo. A ideologia está em todo o 
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desenvolvimento da história, no qual se buscou dar sentido às expressões e às experiências, pois 

“o sentido não existe em si mesmo, mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas 

em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são produzidas” (ORLANDI, 1996, 

p.42).  

Fiorin (2007, p.33), ainda discorre dizendo que “não existem ideias fora do quadro de 

linguagem”, por isso também não há como separar a formação ideológica da linguagem. As 

palavras mudam de sentido de acordo com quem as usa e no tempo em que as usam. Tendo em 

vista que o discurso é a dinâmica social da linguagem, pode-se dizer que através do discurso é 

possível analisar a visão de mundo de determinada classe social.  

   

 

2.3.3 Cenas de Enunciação e Ethos discursivo 

 

A AD compreende a linguagem como uma forma de atuação em um determinado 

tempo e dentro de um espaço. O ato de fala ainda estabelece o tempo e o espaço na interação 

da linguagem entre enunciador e co-enunciador, o que em linguística é definido como situação 

de enunciação.  

Utilizando-se da metáfora teatral a AD observa a sociedade como um palco em que os 

sujeitos estão desenvolvendo sua atuação em determinadas cenas enunciativas. Ao definir a 

enunciação como ato de comunicação, Batista afirma que “é o ato de fala que permite ao sujeito-

enunciador dizer o que diz quando elabora seu enunciado” (2013, p.38).   

É importante frisar que o enunciado se manifesta dentro de um contexto em que 

enunciador e enunciatário estão inseridos e, é a partir desse enunciado que a ideologia e o 

discurso tomam forma. Maingueneau (2006, p. 251) divide a visão da AD sobre cena 

enunciativa em três cenas: cena englobante, cena genérica e cenografia. 

Cena englobante corresponde ao “tipo do discurso” e seu desenvolvimento está ligado 

ao tempo, espaço e à necessidade de determinado grupo. Sendo assim, temos discurso religioso, 

político, poético, filosófico, etc. No entanto, Maingueneau indica que a cena englobante não é 

suficiente para especificar as atividades verbais, pois se corre o risco de reduzir a cena de 

enunciação às circunstâncias envolvendo data, local e número de participantes (1995, p.121). 

Ou seja, uma abordagem mais eficiente sobre uma obra literária não estaria em sua gênese, mas 

naquilo que dá suporte à instituição da enunciação: um gênero do discurso. É a partir desse 
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ponto que se fala em cena genérica, pois aqui se apresenta o contrato associado a determinado 

gênero (sermão, poesia, receita médica, jurídico, etc). 

 A cenografia, por sua vez, se refere ao contexto em que a obra enunciativa se aplica. 

Na medida em que a enunciação é desenvolvida a cenografia vai sendo construída. 

Maingueneau chama o processo da cenografia de enlaçamento paradoxal, pois a situação de 

enunciação é validada pela própria enunciação (2013, p.98). Sendo assim, ela não se apresenta 

num cenário já concluído, como é o caso das duas anteriores. “A cenografia não é um 

‘procedimento’, o quadro contingente de uma ‘mensagem’ que se poderia ‘transmitir’ de 

diversas maneiras; ela forma uma unidade com a obra a que sustenta e que a sustenta” 

(MANGUENEAU, 2006, p 253).  

 Quando um ato de fala é produzido, o enunciador se apropria do conhecimento 

linguístico se auto-instituindo como o “eu” e ao mesmo tempo instituindo o “tu”. A enunciação, 

portanto, é formada pelas ações e reações existentes na interação existente entre enunciador e 

co-enunciador. Por isso, deve-se falar em eu sujeito e tu sujeito. Isso ocorre por que 

 

o TU não é um simples receptor da mensagem, mas sim um sujeito que constrói uma 

interpretação em função do ponto de vista que tem sobre as circunstâncias de discurso 

e, portanto, sobre o EU (interpretar é sempre instaurar um processo para apurar a 

intenções do EU (CHARAUDEAU, 2009, p.44). 

 

Nesse ato de fala 

  

Estabelece-se no discurso uma relação de comunicação entre EU/TU, o seja, de um 

lado há m eu sujeito que fala segundo suas intenções e se revela ao usar signos 

conforme a sua formação social e ideológica; do outro lado, há um tu sujeito que ouve 

e participa desse ato enunciativo, agindo e reagindo em relação a ele. (BATISTA, 

2013, p.39, grifo do autor). 

 

Conforme a citação acima é necessário que o eu sujeito, ao se revelar, tenha o controle 

de que seus signos sociais e ideológicos sejam acessíveis ao tu sujeito, de maneira que esses 

signos sejam identificados no contexto situacional pelo enunciatário e os efeitos da enunciação 

alcancem os seus resultados intencionais. 
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2.3.4 Gênero do discurso 

 

Em textos acima já se viu que é por meio da língua que o ser humano interage na 

sociedade. Maingueneau (2013, p.65) afirma que todo texto pertence a uma categoria de 

discurso, a um gênero de discurso.  

Marcuschi, sobre gênero discursivo, diz que 

 

Ele opera como a ponte entre o discurso como uma atividade mais universal e o texto 

enquanto a peça empírica particularizada e configurada numa determinada 

composição observável. Gêneros são modelos correspondentes a formas sociais 

reconhecíveis nas situações de comunicação em que ocorrem. (2008, p.84).  

 

De acordo com o texto a interação não se dá pelo usa da língua com palavras soltas, sem 

construções e sentidos. Para que a língua alcance sua funcionalidade ela deve ser aplicada 

dentro de determinadas estruturas, que são dadas no meio de práticas sociais. Essas estruturas 

é que são definidas como os gêneros discursivos.  

 

É impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim como é 

impossível não se comunicar verbalmente por algum texto. Isso porque toda a 

manifestação verbal se dá sempre por meio de textos realizados em algum gênero. Em 

outros termos, a comunicação verbal só é possível por algum gênero textual. (Ibid, 

p.154). 

 

O estudo do gênero não é algo recente na história. Ele se desenvolveu ainda na 

antiguidade clássica com Platão e Aristóteles. De acordo com Marcuschi: 

 

 “a expressão ‘gênero’ esteve, na tradição ocidental, especialmente ligada aos gêneros 

literários, cuja análise se inicia com Platão para se firmar com Aristóteles, passando 

por Horácio e Quintilliano, pela Idade Média, o Renascimento e a Modernidade, até 

os primórdios do século do século XX. (Ibid, p.147). 

 

Marcuschi (Ibid., p. 152) ainda apresenta quatro correntes de estudos do gênero 

aplicadas hoje no Brasil, que são: a primeira linha é a bakhtiniana, tendência alimentada pela 

perspectiva de orientação vygotsyana sociocontrutivista da Escola de Genebra; a segunda é a 

perspectiva “swalesiana”, na linha da escola norte-americana mais formal e influenciada pelos 

estudos de gêneros de John Swales (1990); a terceira linha é da Escola Australiana de Sydney 

marcada pela perspectiva sistêmico-funcional; e por último a menos marcada por essas 

tendências e, sendo mais geral, com influência de Bakhtin, Adam, Bronckart e também norte-
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americanos. Das linhas apresentadas, este trabalho se identifica com a linha bakhtiniana por ela 

se relacionar e influenciar as demais linhas de estudo do gênero textual. 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) foi um filósofo russo, tido como um grande 

pesquisador da linguagem humana. Ele desenvolveu sua teoria literária que inclui conceitos 

como dialogismo, polifonia e cultura cômica.  

 

Com relação ao gênero discursivo Bakthin afirma que: 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e 

únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 

campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem,ou seja, pela 

seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, 

por sua construção composicioal. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, 

o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do 

enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um determinado 

campo de comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso”. (1997, p. 279)  

 

Os gêneros discursivos, portanto, são as estruturas utilizadas no uso da língua em textos 

ou manifestações verbais específicas. Essas estruturas não são fixas, pois estão baseadas nas 

práticas sociais como aula, debate, diálogo e tantas outras formas de comunicação. Para 

Maingueneau “qualquer enunciação constitui um certo tipo de ação sobre o mundo, cujo êxito 

implica um comportamento adequado dos destinatários que devem poder identificar o gênero 

ao qual ela pertence” (1995, p. 65). Se o enunciado, para obter êxito, implica em ações 

adequadas, pode-se inferir que os gêneros são relativos de acordo com a evolução da língua na 

sociedade. 

 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições 

funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizadas na integração de 

forças históricas, sócias, institucionais e técnicas. (Marcuschi, 2008, p.155) 

 

 Entendendo que o gênero é um elemento sócio histórico, logo um texto é constituído 

dentro de um campo em que as particularidades do enunciado se relacionem com as 

particularidades de outros enunciados e do receptor desse enunciado. De acordo com Silva 

(2015, p.27) “devemos considerar que os gêneros de discurso são portadores de finalidades 
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reconhecidas que mobilizam comportamentos dos destinatários que sejam compatíveis com o 

gênero em questão”.  

Vale observar que a composição específica de um texto ocorre dentro de um campo 

temático, por isso a sua funcionalidade ajuda a diferenciação, por exemplo, entre uma notícia é 

uma reportagem. No passado o meio de informação eram os jornais e, em sua maioria, as 

notícias eram narrativas dos fatos ocorridos. Depois vieram as rádios em que o noticiário 

reduzia a narrativa, mas inseria o gênero opinativo. Com a televisão veio a imagem e novos 

gêneros surgiram, transformando mais uma vez o campo jornalístico.  

 

Em cada época de seu desenvolvimento, a  língua  escrita  é  marcada  pelos  gêneros  

do discurso e não só pelos gêneros secundários (literários,  científicos,  ideológicos),  

mas também pelos gêneros primários (os tipos do diálogo oral: linguagem das 

reuniões sociais, dos círculos, linguagem familiar, cotidiana, linguagem  sociopolítica,  

filosófica,  etc.). A ampliação da língua escrita que incorpora diversas camadas da 

língua popular acarreta em todos os gêneros (literários, científicos, ideológicos, 

familiares,  etc.) a aplicação de um novo procedimento na  organização  e  na  

conclusão  do  todo  verbal  e  uma modificação  do  lugar  que  será reservado ao 

ouvinte ou ao parceiro, etc., o que leva a uma maior ou menor reestruturação e 

renovação  dos  gêneros  do  discurso. (BAKHTIN, 1997, p.285). 

 

Na formação discursiva, Maingueneau ainda enfatiza a importância do gênero 

entendendo que este é o legitimador das regras gerais no intercâmbio verbal, pois  

 

as leis do discurso são portanto moduladas: sabendo diante de qual gênero está, o 

público estrutura suas expectativas de acordo com ele [...] Os gêneros contudo não 

bastam para definir todos os contratos possíveis da literatura, uma vez que as obras 

também podem instituir contratos singulares” (1996a, p.140).  

 

Faz-se necessário esclarecer que para Maingueneau não somente os textos literários são 

marcados por gênero, mas “toda atividade de linguagem pertence a um gênero de discurso” 

(2013, p.115). Tendo em vista que a diversidade da atividade verbal é muito extensa, 

Maingueneau ainda separa os gêneros em duas espécies: os gêneros instituídos e os gêneros 

conversacionais. O primeiro pode ser oral ou escrito e é o que melhor se adapta como 

“dispositivo de comunicação verbal sócio-historicamente definido” (Ibid., 116). O segundo tem 

uma temática mais vaga e o seu formato modifica com mais facilidade.  

O presente trabalho se enquadra no primeiro caso, tendo em vista que Sarah Kalley 

inseriu, em Língua Portuguesa, o gênero hino poético-literário com uma atividade verbal 

exercida em situação social determinada. Sarah Kalley se dedicou a traduzir e adaptar os hinos, 

característicos da música clássica, para a cultura brasileira. Apesar de o estilo musical ser 



67 

 

 

 

europeu, é possível perceber nas letras selecionadas que a linguagem não é erudita e rebuscada, 

mas, sim, simples e de fácil compreensão. 

Essa breve explanação sobre o gênero discursivo possibilita entender os efeitos do 

enunciado nas composições de Sarah Kalley. O campo religioso brasileiro, no qual Sarah Kalley 

estava inserida era marcado pelo gênero discursivo de prédicas pelo sacerdote católico, em que 

os féis apenas ouviam e respondiam muitas vezes sem entender, por ser em latim, e de livros e 

folhetos dos quais nem todos tinham acesso para leitura. Sarah Kalley, dentro do campo 

temático religioso, inseriu o gênero de hinos como instrumento transmissor de enunciado, nos 

quais os fiéis cantam orações, confissões, petições e louvores ao ser divino.  
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CAPÍTULO III – A ANÁLISE DA AMOSTRA: CENAS DE ENUNCIAÇÃO E ETHOS 

DISCURSIVO NOS HINOS DE SARAH POULTON KALLEY 

 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

Este capítulo visa analisar as letras selecionadas de Sarah Kalley aplicando alguns 

conceitos metodológicos da AD, tratada no segundo capítulo. As análises visam à identificação 

das cenas de enunciação e o ethos discursivo presentes em tais letras.  

 No entanto, a fim de ampliar a visão da análise dos textos, este capítulo também se 

utilizará, como ferramenta, do referencial sociológico de Pierre Bourdieu, sobre a ótica do 

campo, habitus e capital. O pensamento de Bourdieu, com relação à análise de como o indivíduo 

internaliza, legitima e reproduz a estrutura social é desenvolvido sobre esses três conceitos. 

Ao usar o termo campo, Bourdieu está se referindo a toda estrutura que, em sua 

operacionalidade, exige certas regras a serem seguidas dentro de uma sociedade, que foi 

definido por Durkheim como “fato social”15. É o espaço simbólico onde os confrontos 

legitimam as representações dos agentes.  Isso serve para o campo político, campo religioso, 

capo artístico, campo educacional e outros. Dentro do campo existem lutas de classes que visam 

à mudança ou a manutenção do campo como se encontra constituído. 

 

Todo campo, o campo científico, por exemplo, é um campo de forças e um campo de 

lutas para conservar ou transformar esse campo de forças. Pode-se, num primeiro 

momento, descrever um espaço científico ou um espaço religioso como um mundo 

físico, comportando as relações de força, as relações de dominação. Os agentes – pó 
exemplo, empresas no caso do campo econômico – criam o espaço, e o espaço só 

existe (de alguma maneira) pelos agentes e pelas relações objetivas entre os agentes 

que aí se encontram.  (BOURDIEU, 2004. p. 28-29). 

 

De acordo com o texto, os agentes, que seguem as regras do campo, agem na busca de 

conservar o que já está estruturado ou promover transformações dentro do campo através das 

relações de força. No entanto, de acordo com Bourdieu, nem sempre essas regras se apresentam 

de forma explícita, pois elas também são exigidas e aplicadas de maneira implícita, a que 

                                                             
15 Émilie Durkheim (1858-1917), considerado o fundador da sociologia, formulou  a ideia do “fato social, sendo 

este o conjunto de maneiras que estão dentro de uma sociedade. Para Durkheim as regras, valore e convenções 

existente em uma sociedade  são definidos pelos instrumento sociais e culturais, independentes  da vontade e 

existência do indivíduo. O fato social deve conter três características: 1) Generalidade – são fatos sociais coletivos; 

2) Exterioridade – característica externa ao indivíduo, organizado antes de sua existência; e Coercitivade – é o 
poder ou força que a cultura social impõe sobre os indivíduos.  Durkheim, influenciado pelo socialismo, produziu 

duas importantes obras em que se encontra a elaboração de “fato social”: Da divisão do trabalho social e As regras 

do método sociológico, 
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Bourdieu se utiliza do termo doxa para defini-las. Segundo o filósofo, doxa é “uma estrutura 

mental que, tendo sido inculcada em todas as mentes socializadas de uma certa maneira, é ao 

mesmo tempo individual e coletiva; uma lei tácita (nomos) da percepção e da prática que 

fundamenta o senso comum” (BOURDIEU, 1996, p.127).  

Sobre Sarah Kalley, o campo em que ela atuou com a composição e ensino dos seus 

hinos foi o campo religioso. A religiosidade brasileira do século XIX já foi tratada no primeiro 

capítulo, mas vale lembrar que naquela época o campo religioso se deixava influenciar pelo 

sincretismo e a Igreja Católica, religião majoritária no território brasileiro, sofria com falta de 

sacerdotes, problemas políticos e institucionais. 

Sarah Kalley e seu esposo surgem no período em que o Brasil passava por 

transformações políticas, sociais e religiosas. Dentro do campo religioso ambos vêm com uma 

tendência conversionista, acreditando, não somente na transformação do indivíduo, mas de toda 

a sociedade a partir de indivíduos. Mas, a relação de força se encontra dentro do campo religioso 

que exige uma séria de práticas objetivamente religiosas. 

 

Se analisarmos sociologicamente a emergência das religiões no início do século XX, 

veremos que ela coincide, por um lado, com a secularização do Estado brasileiro, com 

o início de uma sociedade urbana, industrial e de classes, e com a consolidação de 

uma economia de mercado interno e, por outro, com uma economia religiosa de 

mercado com o declínio do monopólio da igreja católica. Os momentos de transição 

por que passou a sociedade brasileira no último século, com o surgimento de novas 
ideologias políticas, sociais e econômicas, tendem também a modificar o próprio 

campo de produção religiosa. (ARRIBAS, 2012, p. 498-499). 

 

No campo religioso, conforme a sociedade evolui, os interesses religiosos são 

influenciados e podem ser modificados. Com a urbanização da sociedade, o sincretismo ganha 

força e surge ao sacerdócio o desafio de controlar o leigo para não se enveredar pelo cainho 

sincrético.  Bourdieu apresenta como os sacerdotes palestinos triunfaram com o monoteísmo 

ao culto de Iavé frente ao sincretismo trazido pelo desenvolvimento urbano. 

 

O Culto de Iavé pôde triunfar sobre tendências sincréticas porque a conjugação dos 

interesses dos sacerdotes citadinos com os novos interesses religiosos que a 

urbanização suscita nos grupos leigos, conseguiu superar os obstáculos que em geral 

se interpõem ao progresso em direção ao monoteísmo. (BOURDIEU, 2007, p.36). 

 

No século XIX, a religião do Império não conseguia, mesmo com seus esforços, 

controlar o sincretismo religioso. O protestantismo, além de trazer uma nova forma de praticar 

o cristianismo, também agia para consolidar sua doutrina e fechar as portas para as práticas 
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sincréticas. Essa dinâmica protestante dentro do campo religioso conduzia os fieis a uma 

internalizarão das novas práticas, estruturando o habitus nos indivíduos.  

Para Bourdieu, o habitus é a capacidade das percepções e das ações dos indivíduos de 

internalizar determinada estrutura social. O habitus é o 

 

Sistema das disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas 

estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do conjunto 
das práticas e das ideologias características de um grupo de agentes. Tais práticas e 

ideologias poderão atualizar-se em ocasiões mais ou menos favoráveis que lhes 

propiciam uma posição e uma trajetória determinadas no interior de um campo 

intelectual que, por sua vez, ocupa uma posição determinada na estrutura da classe 

dominante. (BOURDIEU, 1986, p. 191) 

 

A partir do texto é possível entender que para Bourdieu a construção do habitus não 

pertence unicamente ao indivíduo ou ao contexto ao seu redor, mas, sim, à interação da 

subjetividade dos indivíduos com as estruturas e as instituições que os cercam. Assim, o habitus 

não é somente o que os indivíduos pensam sobre a sociedade, mas como eles agem dentro das 

possibilidades que o campo lhes permite fazer escolhas e tomar decisões. Nesse sentido, o 

habitus define a classe social de uma pessoa.  

Segundo Bourdieu o sistema de classe não é definido somente pela economia, como 

defini Karl Marx16, e sim, pelo habitus em que o indivíduo se manifesta em seu modo de agir e 

pensar. Deve-se ter em mente, ainda, que esse direcionamento do habitus não é necessariamente 

uma imposição, pois para Bourdieu, as estruturas sociais são captadas pelo indivíduo, que as 

elabora dentro do campo para, então definir sua conduta.  

As estruturas existentes, como instituições e ideologias, são responsáveis por construir 

a compreensão de mundo nos indivíduos. Essas estruturas, por agirem também como 

estruturantes, visam à definição de sua permanência e manutenção. Essa seria a dialética, na 

qual a sociedade ao redor do indivíduo torna-se parte dele como estruturada e estruturante. 

O habitus, segundo Bourdieu, é formado por diferentes tipos de capital. Quando se fala 

em capital logo vem a mente a ideia econômica financeiro. Bourdieu em sua definição de capital 

vai além do conceito marxista sobre acúmulo de bens e riquezas econômicas. Para Bourdieu 

capital é um recurso ou poder que se manifesta dentro da atividade social. Sendo assim, pode-

                                                             
16 Karl Marx (1918-1983) foi um filósofo socialista alemão. Sua principal obra é “O capital”, na faz criticas ao 

capitalismo. Para Marx, em qualquer sociedade existe um sistema de classes, ou seja, um sistema formado por um 

grupo dominante e um grupo dominado. Assim, as classes sociais são responsáveis pela transformação da 

organização econômica de uma sociedade. As classes sociais têm três características: 1) Possessão de um meio de 
produção, em que os indivíduos pertencem à mesma posição social na relação de produção; 2) Consciência de 

classe, da qual os indivíduos compartilham interesses em comum, gerando o sentimento de pertecimento; 3) 

Confronto, que são os conflitos pela luta de classes em que indivíduos lutam por interesses em comum. 
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se falar em capital cultural que pode ser medido pelos títulos e diplomas conquistados por um 

indivíduo, ou capital social que pode ser medido como recurso de agregações em uma rede de 

contatos reconhecido socialmente. Ainda, pode-se falar em capital simbólico, de grande 

importância para o presente trabalho.  

O capital simbólico pode ser medido por valores abstratos, como o prestígio ou carisma 

que um indivíduo ou uma instituição possui dentro de determinado campo. O capital simbólico 

permite que determinado indivíduo que o detenha desfrute de uma posição de destaque no em 

seu campo de atuação. Para que um indivíduo obtenha sucesso ou não no campo em que atue 

dependerá do tipo de habitus que tenha a oferecer e quantidade de capital que detém. 

 

[...] as oportunidades que um agente singular tem de submeter as forças do campo aos 

seus desejos são proporcionais à sua força sobre o campo, isto é, ao seu capital de 

crédito científico ou, mais precisamente, à sua posição na estrutura da distribuição do 

capital [...] aquilo que define a estrutura de um campo num dando momento é a 
estrutura da distribuição do capital científico entre os diferentes agentes engajados 

nesse campo. (BOURDIEU, 2004. p.25-26) 

 

Sarah Kalley e seu esposo Robert Kalley, por exemplo, ao virem para o Brasil no século 

XIX trazem, como ferramentas, o capital necessário para atuarem no campo social e religioso. 

Sarah Kalley era detentora de capital cultura, intelectual e religioso, pois sua formação escolar, 

religiosa e suas habilidades musicais reforçavam sua autoridade para ministrar aulas de ensino 

religioso e música. O capital cultural possibilitou Sarah Kalley obter aumento em seu capital 

simbólico, uma vez que ela era admirada por aqueles que a conheciam, que se relacionavam e 

eram instruídos pela mesma. Dentro de todo esse contexto é que o discurso de Sarah Kalley se 

estabelece. Para alcançar seus objetivos Sarah kalley precisou se adaptar à cultura e à língua, 

pois de acordo com Foucualt a prática discursiva é “um conjunto de regras anônimas, históricas 

sempre determinadas no tempo espaço, que definiram em uma dada época, e para uma área 

social, econômica, geográfica, ou linguística dada,  as  condições  de exercício da função 

enunciativa” (2008, p. 133). 

Agregando os conceitos bourdieusianos ao que já foi exposto sobre a AD será possível 

uma maior compreensão dos efeitos da manifestação do ethos discursivo e das cenas de 

enunciação evocados nos hinos de Sarah Kalley. 

 

Digo que para compreender uma produção cultural (literatura, ciência etc.) não basta 

referir-se ao conteúdo textual dessa produção, tampouco referir-se ao contexto social 

contentando-se em estabelecer uma relação direta entre o texto e o contexto. O que 

chamo de “erro do curto-circuito”, erro que consiste em relacionar uma obra musical 

ou um poema simbolista com as greves de Fourmies o as manifestações de Anzim, 
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como fazem certos historiadores da arte ou literatura. Minha hipótese consiste em 

supor que, entre esses dois polos, muito distanciados, entre os quais se supõe, um 

pouco imprudentemente, que a ligação possa se fazer, existe um universo 

intermediário que chama campo literário, artístico, jurídico ou científico, isto é, o 

universo no qual estão inseridos os agentes e as instituições que produzem, 

reproduzem ou difundem a arte, a literatura ou a ciência. Esse universo é um mundo 

social como os outros, mas que obedece a leis sociais mais ou menos específicas. 

(BOURDIEU, 2004. p.20) 
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3.2 Análise do texto 1: Para a sala de estudos 

 

17 

 

 

 

 

Nesta sala em que estudamos  

Vê-nos Jesus! 

Tudo quanto aqui façamos  

Sim, vê Jesus.  

Quando formos preguiçosos, 

Inquietos, descuidosos,  

Rabugentos, mentirosos,  

Sim, vê Jesus!  

  

Mesmo longe dos parentes,  

Vê-nos Jesus!  

Dos queridos pais ausentes,  

Sim, vê Jesus.   

Nossos passos observando,  

Quando pela rua andando,  

Uns com outros conversando,  

Sim, vê Jesus!  

  

Quando para o mal tentados, 

Vê-nos Jesus!  

Se cairmos em pecados,  

Sim, vê Jesus, 

Ele nunca está distante,  

Mas, com afeição constante,   

Nos contempla, vigilante;  

Sim, vê Jesus!  

 

Sempre com amor olhando, 

                                                             
17 FALAVINHA, Denise. Para a sala de estudos - Salmos e Hinos 633 (com introdução). YOUTUBE. 22 jan 

2017. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=faBF5LX9e1c>. Acessado em: 09 dez 2018. 
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Vê-nos Jesus!   

Nossos rogos escutando,  

Sim, vê Jesus.  

Ao bom Salvador busquemos,  

Seu auxílio supliquemos  

E felizes cantaremos:  

Vê-nos Jesus!18 

 

 

3.2.1 Temática 

 

Sobre a letra em foco, escrita em 1873, ainda que seu título aponte para objetivo do seu 

uso (Para aula de estudos), pode-se dizer que o seu tema é a onipresença de Jesus testificada 

em seu permanente olha. Tendo Jesus esse poder, o enunciador afirma que não há lugar, ou 

ação tão secreta que os olhos de Jesus não alcancem. Sendo assim, o enunciador apresenta sua 

ideologia sobre o poder da divindade e como o ser humano está sujeito a ele. Essa ideologia 

causa no co-enunciador o sentimento de inferioridade e limitação frente ao divino, gerando, 

portanto, uma consciência de sujeição, dependência e reverência.  

A ideologia da onipresença do divino ajuda o enunciador a estruturar sua mensagem de 

forma crescente em relação ao espaço, pois parte da sala de aula para qualquer outro lugar que 

o cristão possa ir. Dessa forma, o enunciador conduz o co-enunciador a refletir que Jesus está 

vendo tanto as ações boas quanto às ações más, provocando inicialmente um desconforto e certo 

temor. 

Percebe-se no texto um sentimento presente na vida religiosa dos indivíduos: a 

necessidade de aprovação pelo divino e o medo pela reprovação.  Saber que a todo o momento 

o olhar do divino está sobre os humanos e, pensando que o divino é santo, reforça a necessidade 

de agir de forma que exista uma possibilidade de aproximação do divino.  

O discurso dessa letra expressa o sentimento de muitos cristãos, como o enunciador, que 

pautam suas condutas a partir da instrução religiosa que recebem, tendo Jesus como o divino 

que está atento a todas as circunstâncias da vida.  

 

 

 

                                                             
18 Cf. ROCHA, 1975, p. 511.  
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3.2.2 Cena de Enunciação  

 

No primeiro enunciado do discurso “Nesta sala em que estudamos” é possível inferir 

que há um diálogo entre enunciador e co-enunciador. Esse diálogo se constitui pela presença 

de um “EU” e um “TU” legitimados pela desinência verbal em “estudamos”, na qual se 

encontra oculto, o pronome reto “nós” e, legitimado também, no objeto direto “vê-nos”. É 

justamente com o objeto direto que todo o efeito dialogal perpassa o discurso do enunciado 

nessa letra: “Vê-nos Jesus!”. 

A cena enunciativa é construída pelo enunciador a um co-enunciador específico: alunos. 

Pelo uso lexical “preguiçosos”, “rabugentos”, “dos queridos pais ausentes” é possível inferir 

que este hino era cantado especificamente para classes voltadas para as crianças. Todos estão 

em sala de aula e o enunciador apresenta sua ideologia de que Jesus vê todas as coisas e que há 

dentro do campo religioso cristão condutas que são reprováveis.  

O discurso inicia-se com a topografia da sala de aula em que aluno e professor estão 

reunidos para estudarem. No entanto, da topografia o enunciador parte para a cenografia 

temporal, pois a cena de Jesus os vendo ali é transportada para futuras cenas, distante da atual.  

 

A cenografia é, assim, ao mesmo  tempo,  aquilo  de  onde  vem  o discurso e aquilo 

que esse discurso engendra: ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve 

legitimá-la, deve estabelecer que  essa  cena  da  qual  vem  a  palavra  é  precisamente  

a  cena requerida  para  enunciar  nessa  circunstância.  São conteúdos desenvolvidos 

pelo discurso que permitem especificar e validar o ethos, bem  como  sua  cenografia,  

por  meio dos  quais  esses conteúdos surgem. (MAINGUENEU, 2008, p. 71) 
 

Ao usar a conjunção temporal “quando”, o enunciador aponta para um momento futuro 

em que os ânimos podem ser diferentes dos vivenciados ali. Tendo em vista que a aula está 

começando, é mais provável se esperar entusiasmo, tanto do professor quanto dos alunos. A 

sala de aula também exige uma série de práticas pré-estabelecidas, como atenção, disposição 

para exercícios, respeito com o orientador e com os demais alunos. Ao apontar para um 

momento futuro o enunciador traz adjetivos que se opõe ao ambiente inicial da aula: 

preguiçosos, inquietos, descuidosos, rabugentos e mentirosos.  Todos os adjetivos permanecem 

no plural, dando a ideia de que todos estão sujeitos a esses comportamentos, ou seja, o 

enunciador cria uma relação de igualdade concernente às fraquezas humanas, e mais, todos 

estão sob o olhar divino, pois Jesus vê.  

Como já foi dito, há um desenvolvimento crescente das circunstâncias em que o cristão 

está sendo observado por Jesus. A conjunção temporal, usada na primeira estrofe, também 
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aparece na segunda e na terceira estrofes (“Quando pela rua andando, Uns com outros 

conversando [...] Quando para o mal tentados”).  

No início da segunda estrofe o enunciador projeta situações que o cristão pode se 

encontrar “longe dos parentes” ou do olhar dos pais (dos pais ausentes). Nesse ponto o 

enunciador constrói o imaginário dos momentos íntimos, em que os olhos humanos, 

principalmente daqueles que têm importante relevância na vida pessoal. Essa construção faz 

um contraponto entre a possível distância do olhar humano sobre um indivíduo, mas nunca a 

distância do olhar divino de Jesus sobre o indivíduo. Ainda nessa construção o enunciador mais 

uma vez se aproxima do co-enunciador em condição de igualdade, pois se a construção da ideia 

focasse apenas o olhar distante dos pais, a cena se enquadraria muito mais a uma criança ou um 

jovem que ainda está sob a guarda dos progenitores. Mas ao se referir sobre estar longe dos 

parentes, o enunciador aplica a condição de que até um adulto longe dos parentes está sendo 

observado pelo mesmo olhar e da mesma forma, portanto se aplica ao próprio enunciador. 

Na metade da terceira estrofe o enunciador aproxima informa que o olhar de Jesus não 

é um olhar distante que apenas julga as ações do cristão. As sentenças até aqui tendem a gerar 

certa tensão quanto a Jesus estar vendo todas as coisas. No entanto, há um relaxamento quando 

o enunciador apresenta as características benevolentes do olhar divino pelas expressões “Ele 

nunca está distante, mas, com afeição constante, nos contempla, vigilante”. A exclamação 

“vê-nos Jesus” permanece, mas o verbo “contemplar” suaviza o olhar divido. 

A primeira sentença da quarta estrofe (sempre com amor olhando) legitima e amplia 

a suavização ocorrente na estrofe anterior com relação ao olhar de Jesus. Agora tanto o 

enunciador quanto o co-enunciador podem quase visualizar essa contemplação do divino sobre 

o cristão. 

A perspectiva de um olhar amoroso, vigilante e contemplativo da parte de Jesus gera no 

enunciador a liberdade de identificá-lo como “Bom Salvador”. Além dessa identificação, o 

enunciador evoca a oportunidade de buscar o auxílio daquele que tudo vê, a fim de encontrar 

felicidade. 

A letra em análise era cantada em um ambiente de estudo, no qual há um professor e 

seus alunos. O professor é legitimado pelo seu posicionamento, capital cultural e religioso. 

 

“o termo posicionamento designa apenas o fato de que, por meio do emprego de tal 

palavra, de tal vocabulário, de tal registro da língua, de tais construções, de tal gênero 
de discurso etc., um locutor indica como ele se situa num espaço conflituoso [...] 

designa ao mesmo tempo as operações pelas quais essa identidade enunciativa se 

instaura e se conserva num campo discursivo” (CHARAUDEAU E 

MAINGUENEAU, 2004, p. 392). 
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Além do seu posicionamento na cenografia do texto em análise, o enunciador apresenta 

um ethos que o credencia a ser o sujeito do discurso, pois “enunciar não é somente expressar 

ideias, é também construir e legitimar o quadro de sua enunciação” (MAINGUENEAU, 2005, 

p.93). 

Primeiramente, o enunciador se mostra temeroso aos olhos de Jesus, do qual não pode 

fugir. Ele é conhecedor bíblico e por isso tem gravado em sua mente o texto do Salmo 139, 

fazendo, assim, um interdiscurso. 

 

Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto; 

de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar 

e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, 

Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a 

mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim: é sobremodo elevado, não o 

posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? 

Se subo aos céus, lá estás; se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás 

também; se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá 
me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. (A BÍBLIA, 1969, grifo 

nosso). 

 

Para os cristãos Jesus é o Senhor, e por isso o enunciador também se mostra zeloso 

quando revelar atentar para o fato de que todas as ações que envolvem sua vida estão 

estampadas diante do divino que o vê. Esse zelo é legitimado pela formação do enunciador que 

se deu numa família, dentro campo protestante inglês, influenciada pelo puritanismo. 

 

O conjunto de ideias que chegou a ser chamada de ‘O Puritanismo' era uma filosofia 

de vida, uma atitude com relação ao universo, que de forma nenhuma deixava de 
lado os interesses da vida secular. O Puritanismo no século XVII não era, no sentido 

mais estrito, limitado à religião e a moral. A ciência, a história e outras disciplinas, 

não foram deixadas de lado por eles. Os Puritanos se tornaram distintos de muitos 

outros evangélicos exatamente por esta visão. Muitos evangélicos fazem uma 

diferença radical entre aquilo que é sagrado, espiritual, e o que não é espiritual, o 

que é secular. (LOPES, 1995) 

 

 

3.2.3 Ethos discursivo 

 

O ethos apresentado pelo enunciador é construído com a imagem de um cristão temeroso 

com relação aos olhos de Jesus que tudo está vendo. O enunciatário ao assumir para si o ethos 

manifestado se sente inserido na ideologia de que temor ajuda a tentar para as condutas 

esperadas do campo religioso.  

O enunciador, na construção do ethos discursivo, se mostra espiritualizado ao propor a 

busca por auxilio do próprio Jesus que o vê. Ao manifestar a convicção de que é possível dirigir-
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se diretamente ao divino e receber dele auxilio, o enunciador se apresenta como conhecedor da 

possível relação com o divino. No entanto, ele não se mostra o único a ter acesso ao divino por 

meio da súplica. Através da conjugação verbal no presente do subjuntivo plural “busquemos” 

o enunciador convida o co-enunciador a participar desse mesmo benefício em relação ao divino, 

que tem um olhar benevolente. Segundo Maingueneau “o co-enunciador faz mais do que 

decifrar seus conteúdos. Ele é implicado em sua cenografia, participa de  uma  esfera  na  qual 

pode  reencontrar  um  enunciador  que,  pela  vocalidade  e  sua fala, é construído como fiador 

do mundo representado” (2005, p.90). O co-enunciador, parte ativa na interação do ethos, toma 

para si esse posicionamento e, juntamente com o enunciador, crê ser possível essa aproximação 

do Jesus divino. 

Essa construção da imagem do cristão que não tem uma vida dicotômica (vida religiosa 

x vida secular) é de extrema relevância dentro do contexto religioso em que a letra foi composta. 

Bourdieu afirma que quando se trata do mundo social, “as palavras criam as coisas”, pois elas 

criam o consenso sobre a existência e o sentido das coisas, elas criam o senso comum, ou a 

doxa aceita por todos como dada (1996, p. 127). Apesar de haver no século XIX uma prática 

cristã tácita na sociedade brasileira, devido à cultura católica, a carência por instrução bíblica e 

por uma racionalização da religião que definisse o que é ser cristão na prática deu espaço para 

a proposta trazida pelos missionários protestante.  Neste sentido, o discurso estruturado pelo 

ethos e pela cena enunciativa, propõe um novo habitus dentro do campo religioso brasileiro. 
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3.3 Análise do texto 2: Para o fim da aula 

 
19 

 

 

 

 

Findo o tempo dos estudos, 

Eis-nos, grande Instruidor!  

Levantamos nossas vozes,  

Tributando-Te louvor,  

E pedimos 

Bênçãos do celeste amor. 

  

Vem! Outorga crescimento  

Na ciência e no vigor!  

Vem! Imprime na memória  

Teus preceitos, ó Senhor!  

Teus ensinos 

São de divinal valor. 

  

Vem conosco! Em nossos lares  

Manifesta o Teu poder.  

E que Teu divino livro  

Mais possamos conhecer!  

Em nossa alma 

Faze a luz resplandecer!20 

  

 

 

                                                             
19 FALAVINHA, Denise. Para o fim da aula - Salmos e Hinos 638 (com introdução). YOUTUBE. 29 jan 2017. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=AI9G9_4aaV4>. Acessado em: 09 dez 2018. 
 
20 Cf. ROCHA, 1975, p. 515. 
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3.3.1 Temática 

 

Novamente o título do hino se refere à função didática para a qual foi escrito. Por isso, 

a temática desta letra pode ser encontrada na escolha lexical em que estudos, ciência, preceitos, 

ensinos e livro se relacionam com crescimento e conhecimento que vem do Instruidor. Portanto, 

a temática deste hino é a importância de obter conhecimento a respeito do divino. 

Pela informação que o título dá (Para o fim da aula), pode-se deduzir que há uma 

finalidade pedagógica: a de reforçar o valor do que foi tratado durante o tempo de instrução. 

Esse reforço não tem efeito somente sobre o olhar com relação ao conteúdo da aula, mas tem 

efeito no olhar sobre a própria aula em si. Se o conteúdo é de riqueza divinal, o próprio ambiente 

em que a aula acontece recebe um tom de sagrado. 

Esse hino foi escrito no século XIX, cujo contexto não era comum existir salas de 

estudos acessíveis a grande maioria da sociedade brasileira, muito menos estudos bíblicos (teu 

divino livro). Ao se referir à relação da população Brasileira com a instrução sobre a moral 

cristã e a própria instrução da Bíblia, Kidder, observou que a religiosidade era muito mais 

marcada por eventos como missa, festas ou procissões do que por momentos específicos de 

ensino e exposição de textos bíblicos.  

 

Colonizada com o propósito ostensivo de conquistar para a religião o elemento nativo 

e subsequentemente povoada de padres e monges, não se sabe de alguém que jamais 
tivesse nela aportado trazendo, em vernáculo, a palavra da vida, com o intento 

expresso de pô-la ao alcance do povo. Torna-se necessário lembrar o leitor que por 

todo o continente a que presentemente nos referimos, são desconhecidas as 

conferências públicas e outras formas de reuniões para fins instrutivos. O povo 

congrega-se frequentemente nas igrejas, nas festas religiosas e no teatro, em nenhum 

desses lugares ouve ele dissertações sobre princípios de moral ou sobre a verdade. 

(KIDDER, 1980, p.278) 

 

Entre a classe baixa, prevalecia o analfabetismo, o que impedia ainda mais o acesso ao 

conhecimento bíblico ou qualquer outro. Mas a proposta de Sarah Kalley ao criar grupos de 

estudos é justamente dar acesso ao conhecimento básico escolar, à leitura bíblica e à instrução 

moral cristã.  
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3.3.2 Cenas de enunciação  

 

O texto em análise inicia-se informando que uma atividade foi encerrada: Os estudos. 

O que se segue, portanto, é a expressão do enunciador como um retorno do que os estudos lhe 

causaram.  

O código linguageiro na expressão “Eis-nos, grande Instruidor” permite inferir que o 

discurso se faz por um diálogo entre um sujeito-enunciador e Deus. Esse caráter dialogal é 

instituído por um EU-TU legitimados pelas marcas linguísticas cristão/Deus, construindo, 

assim, a ideologia de que o divino se relaciona com o profano. Neste caso dialogal EU-TU é 

preciso esclarecer o que Maingueneau trata com relação às pessoas do discurso.  

 

[...] para ser um eu, basta tomar a palavra, enquanto para ser tu é necessário que um 

eu constitua alguém como tu. O que se entende aqui por eu ou tu remete de fato a uma 

classe mais ampla que os dois termos correspondentes e suas variantes de caso, átonas 

(me, te) ou tônicas (nós, vós) [...] Na realidade, nós e vós não são exatamente o “plural”  

de eu e tu da mesma maneira que cavalos  é o plural de cavalo. São, isto sim, pessoas 

“ampliadas”. Nós designa (eu + outros) e vós (tu + outros). (1996b, p.12, grifo do 

autor). 

 

 

Seguindo a linha de raciocínio do texto acima o enunciador pode ser identificado como 

eu+eu+eu=nós. Na sala de aula estão professor e alunos, no entanto, todos são enunciadores 

quando se direcionam ao co-enunciador: Deus.  

Para que haja essa unificação na enunciação pelos participantes, deve estar bem ajustado 

o código linguageiro para o êxito na constituição do ethos. De acordo com Maingueneau o 

“código de linguagem só é eficiente associado ao ethos que lhe corresponde. Não surpreende 

ser a ele atribuída também uma corporalidade e um caráter” (MAINGUENEAU, 2001, p. 143). 

Esse código linguageiro pode ser definido como “cristão” pelo campo religioso ao qual está 

inserido: Cristianismo. A maneira como o sujeito-enunciador se expressa não é algo que pode 

passar despercebido, pois, ao se apropriar da língua o sujeito revela o seu posicionamento com 

relação ao co-enunciador. 

Ao elevar sua voz em direção ao divino o enunciador manifesta seu reconhecimento de 

que o divino deve ser louvado. Tendo em vista que a letra (hino) está sendo entoada logo após 

o término da instrução religiosa, o enunciador se apresenta como um cristão alegre por receber 

instruções divinas, sentindo-se livre para levantar a voz em louvor. Após o tributo prestado o 

enunciador muda o discurso de exaltação para manifestar petições (Vem! Outorga 



82 

 

 

 

crescimento; Vem! Imprime na memória; Vem conosco! Em nossos lares). Entre as 

invocações para que o divino venha agir, segue-se uma lista das ações desejadas pelo 

enunciador religioso que clama. 

Essa aproximação do divino por parte do enunciador cria uma cenografia análoga a de 

um servo que se aproxima do Rei.  Primeiramente o servo se prostra e reverencia sua majestade, 

depois segue com as súplicas que pretende manifestar diante da tão grande autoridade. A súplica 

que se segue é iniciada pelo pedido de “bênçãos do celeste amor”. O enunciador se expressa de 

forma a demonstrar que conhece os atributos pessoais do Instruidor, como por exemplo, ser o 

divino um Deus amoroso. Essa perspectiva que o enunciador tem de Deus cria, então, uma 

cenografia que vai além de formalidades pré-estabelecidas por um habitus, como por exemplo, 

o comportamento diante de uma autoridade. A cenografia, com o ethos da qual ele participa, 

implica um processo de enlaçamento: desde sua emergência, a fala é carregada de certo ethos, 

que, de fato, se valida progressivamente    por    meio    da    própria    enunciação (Maingueneau, 

2008, p. 71). 

A cenografia estabelecida pelo enunciador é de uma relação de proximidade entre o 

cristão e Deus. É possível identificar essa característica pelas invocações “Vem, outorga 

crescimento”, “Vem, imprime na memória” e “Vem conosco! Em nossos lares”. 

 

 

3.3.3 Ethos discursivo 

 

Diante de exposto, torna-se perceptível o ethos apresentado pelo enunciador. Esse ethos 

é constituído pela característica de humildade do enunciador perante Deus. É um cristão que 

reconhece a majestade de Deus, digno de tributo e louvor, mas que, por seu amor, se faz Deus 

instruidor dos seus preceitos. 

O cristão enunciado é humilde porque ao pedir benção refere-se aos preceitos de Deus 

e, ele os pede, para que alcance crescimento espiritual, pois entende que os preceitos contêm 

divinal valor. Muito provável o enunciador deve lembrar-se do texto bíblico de Tiago 1.5: “se, 

porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada 

lhes impropera; e ser-lhe-á concedida” (A BÍBLIA, 1969). Motivado pela própria Bíblia o 

enunciador crê que lhe será outorgado o ensino que tanto deseja.  

O ethos alcança seu ápice na última estrofe no pedido que o enunciador faz a Deus para 

que este vá até sua casa. A relação de intimidade e segurança de que apresenta o enunciador 
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remete a um texto que uma perspectiva bem diferente. No evangelho de Mateus 8.8 um 

centurião suplica para que Jesus cure um de seus servos. Jesus se prontifica para ir à casa o 

centurião, mas este lhe declarou “Senhor, não sou digno de que entres em minha casa”.  

 

Sarah escrevia hinos próprios para uma comunidade nova ou em fase de implantação. 

O Deus apresentado nada tem de um Deus onipotente, distante, o completamente 

outro, o inatingível descrito por Rudolf Otto21 [...] Os hinos de Sarah, ao contrário da 

visão de adoração de Rudolf Otto, aproximavam o adorador de Deus. Fazia com que 

o adorador ‘quase’ pudesse tocar em Deus.  (CARDOSO, 2005a, p. 32). 

 

O enunciador é o cristão simples, mas que demonstra ter intimidade com Deus. Ao se 

expressar assim, o enunciador provoca nos enunciatários a mesma confiança de que podem se 

achegar a Deus. Dessa forma o sujeito-enunciador persuade seus enunciatários a creditarem seu 

discurso por meio da imagem que ele transmite de si mesmo. Para isso ele se utiliza de um 

mecanismo: “a imagem que ele faz do interlocutor, a que ele pensa eu o interlocutor tem dele, 

a que ele deseja transmitir ao interlocutor” (FIORIN, 2005, p.18). O ethos é a construção de 

alguém confiante diante do Instruidor amoroso, que pode ser convidado para ir a casa do fiel 

religioso.  

 

Evidencia-se que, independentemente de qualquer que seja a sua produção discursiva 

e os efeitos de sentidos que pretende causar, o sujeito-enunciador ao atribuir para si 

mesmo, e, consequentemente, para o seu enunciatário lugares em seu discurso, ele o 

faz mediante a influência social e ideológica da sua época, enunciando a partir de uma 

dada formação discursiva,na qual se inscreve ou está inserido. (BATISTA, 2011, 

p.10). 

 

O convite não é sem propósito. O enunciador ainda tem sede de ensino. Ele está feliz 

pelo que foi estudado na aula que se encerra, no entanto, deseja continuar aprendendo do divino 

livro em seu lar, a fim de que a luz de Deus resplandeça sobre usa alma. 

O ethos discursivo tem a finalidade de legitimar a imagem do enunciador ao 

enunciatário e co-enunciador. Essa imagem não é construída apenas pelo sujeito do discurso, 

mas pela dinâmica existente entre locutor e seus destinatários. De acordo com Maingueneau, 

essa construção “não se trata de uma representação estática e bem delimitada, mas, antes, de 

uma forma dinâmica, construída pelo destinatário através do movimento da própria fala do 

locutor” (In: MOTTA e SALGADO, 2008, p.14). Para maingueneau, essa construção é mais 

externa, por parte do destinatário, do que interna por parte do locutor. 

O ethos é distinto dos atributos ‘reais’ do locutor, embora seja associado ao locutor, 

na medida em que ele é a fonte da enunciação, é do exteior que o ethos caracteriza 

                                                             
21 Cf. OTTO, 1985, p.17 
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esse locutor. O destinatário atribui a um locutor inscrito no mundo extradiscurso 

traços que são em realidade intradiscursivo, já que são associados a uma forma de 

dizer. (Ibid., p. 14). 

 

Pode-se entender que, antes mesmo do enunciador manifestar as cenas de enunciação 

e o ethos, já existe um ethos pré-discurso.  

Ou seja, os destinatários a serem persuadidos já trazem uma imagem pré-estabelecida 

do seu enunciador, que pode ser pela legitimação do discurso religioso ou mesmo pelo espaço 

religioso em que ocorre a execução da letra (hino).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

3.4 Análise do texto 3 – Para a aula diária  

 

 22 

 

 

 

 

Aqui com prazer outra vez nos juntamos,  

Onde Deus nos outorga constante instrução.  

Louvores cantamos e, humilde rogamos  

Que tiremos proveito de nossa lição.  

  

A Ti, ó Jesus, muitas graças rendemos,  

Pois a vida nos deste, saúde e vigor.  

Concede a ciência, da qual carecemos,  

Dirigindo os estudos, bondoso Senhor!23  

 

 

3.4.1 Temática 

 

A presente letra, escrita em 1873, tem mesma funcionalidade que as demais 

apresentadas até agora. Como já visto no primeiro capítulo, Sarah Kalley parecia ser utilitarista 

com relação à produção de material. Ou seja, suas produções visavam ao suprimento das 

necessidades surgidas durante o trabalho missionário. A letra em análise já traz em seu título 

uma informação importante: Regularidade das aulas.  

A classe para educação primária foi um grande avanço no que se refere ao desejo de 

Sarah Kalley. Havia nela uma particularidade que tendia a enfatizar a criação de classes para 

estudos diversos. Ela se dedicou a iniciar classes de música, classe de estudos bíblicos, mas seu 

desejo era formar uma escola de ensino básico.  

A letra em foco usa o termo “ciência” para se referir ao que se está buscando em 

determinada aula. O termo possibilita ser uma aula sobre qualquer matéria, não fixando apenas 

                                                             
22 FALAVINHA, Denise. Para a escola diária - Salmos e Hinos 637 (com introdução). YOUTUBE. 29 jan 2017. 
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ZUAPFkBSF6s>. Acessado em: 09 dez 2018. 
23  Cf. ROCHA, 1975, p.514. 
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o estudo religioso, no entanto, há uma súplica para Deus dirija os estudos. Portanto, o tema do 

texto em análise é a dependência da direção divinal para a obtenção do conhecimento. 

 

 

3.4.2 Cenas de enunciação  

 

Assim como na primeira análise deste trabalho é possível inferir que há um discurso 

entre enunciador e co-enunciador, constituído pela presença de um “EU” e um “TU” 

legitimados pela desinência verbal “nos juntamos”. 

A cena enunciativa é construída entre alunos e professor dentro da sala de aula, na qual 

o enunciador apresenta a sua ideologia de que neste local e na dinâmica de estudos o Divino 

outorga conhecimento. Percebe-se que o prazer nos integrantes é gerado por que no local da 

aula há uma experiência espiritual, portanto, o tema é o prazer de receber, naquele momento e 

local, a instrução divina.  

A ideologia é reforçada na cena enunciativa ao projetar que, enquanto a aula acontece, 

o local se torna sagrado por causa da invocação para que Deus dirija os estudos. Por isso, a cena 

se complementa com a imagem de prazer e satisfação em estar naquele loca. O pronome relativo 

“onde” completa a informação do advérbio de lugar “aqui”. Sendo assim, a estrutura poderia 

ficar seguinte forma: “Aqui, onde Deus nos outorga constante instrução, com prazer outra 

vez nos juntamos”.   

No momento em que enunciador e co-enunciador têm a compreensão de que a presença 

do divino é real em sala de aula, o espaço em que se encontram se torna sagrado. Pereira, 

reconhecendo que há diferença entre “espaço sagrado” e campo religioso desenvolvido por 

Bourdieu, consegue ainda fazer uma relação coerente entre as duas ideias. 

 

Embora diferentes entre si, os conceitos de espaço sagrado e de campo religioso se 

complementam, oferecendo, assim, as ferramentas teóricas necessárias para a 

compreensão do poder simbólico da religião no que concerne ao domínio da ação 

religiosa sobre a vida social de indivíduos e grupos, facultando a inclusão e a exclusão 

desses num tipo específico de espaço, classificado aqui de lócus numinoso, resultado 

da junção do real (espaço sagrado) com o imaginário (campo religioso). (PEREIRA, 

2008, p. 104). 

 

O campo religioso se estrutura a partir dos espaços sagrados e se externa no meio social. 

No entanto, o mesmo campo religioso dentro espaço social é trazido pra dentro do espaço 

sagrado, onde se configura em rituais litúrgicos e ideologias, como crer na presença divina em 
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meio a um grupo de pessoas reunidas. Essa ideologia da presença do divino no meio dos 

humanos é uma marca do cristianismo que acredita ter Jesus (Deus) se encarnado e habitado 

entre os homens. Essa história se encontra no evangelho de João capítulo primeiro. Além disso, 

em outra passagem bíblica, Evangelho de Mateus 20:8, Jesus afirmou que “onde estiverem dois 

ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles”.  

O Campo religioso em que as aulas de estudos estão ocorrendo já traz em seu bojo um 

símbolo, a saber, a Bíblia, que oferece a ideologia de um Deus que se relaciona com os fiéis 

quando estão reunidos. O enunciador ao emitir o enunciado, com as informações do seu campo 

religioso e com as informações a respeito do seu público co-enunciador, concretiza a ideologia 

por ele apresentada. Isso só é possível porque o co-enunciador toma para si, como verdade, a 

ideologia proposta e configura essa ideologia no seu habitus, que se faz pela interação do co-

enunciador com o ethos discursivo do enunciador. 

A cenografia estabelecida é de um local especial, sagrado no qual o divino vem para 

dirigir os presentes nos estudos aplicados em aula. Por isso, o encontro é especial. Sendo o local 

um “espaço sagrado”, o ethos discursivo é do cristão que se apresentas com louvores ao divino 

e suplica pela ação divina. A definição para que o local seja considerado sagrado se encontra 

na expressão “Deus nos outorga”. A sociedade se desenvolve com a evolução do 

conhecimento. Ao ser humano, socializado, é dado o universo dos direitos e deveres, os quais 

obtém por meio de instruções, desde as instruções familiares até as instruções comuns a toda 

sociedade. No entanto, a letra em foco transmite a ideia de que a instrução recebida em sala de 

aula, não é uma instrução somente moral, social ou religiosa comum a qualquer ambiente. A 

cena enunciativa cria a ideologia de que nesta sala, e no momento da aula, existe uma ação 

especial de Deus outorgando a “constante instrução”. Essa cena enunciativa permite ao 

enunciador e enunciatário, ao mesmo tempo em que se apresentam como humildes perante 

Deus, sentirem-se especiais por receberem uma instrução outorgado pelo próprio Deus. Sendo 

assim, as palavras dessa música preparam os alunos para receberem a instrução do professor 

como se fosse o próprio Deus falando. 

Orlandi, ao tratar sobre mecanismo de incorporação no discurso religioso, demonstra 

que uma voz pode ser falada em outra da qual é representante. 

 

a) no discurso religioso: a voz de Deus se fala no padre; b) no discurso político: a voz 

do povo se fala no político; c) no discurso pedagógico: a voz do saber se fala no 
professor; d) no discurso terapêutico: a voz da natureza (saúde) se fala no médico; e) 

no discurso da história: a voz dos fatos se fala no historiador. (ORLANDI, 1996, 

p.244). 
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No contexto da letra analisada pode-se ainda relacionar a voz do professor no discurso 

pedagógico com a voz de Deus no discurso religioso, pois a cena enunciativa afirma que Deus 

é quem outorga a instrução. 

Conclui-se que na relação com o divino o sujeito-eununciador atribui a sua existência 

ao divino ao declarar: “a vida nos deste”. Sendo assim, a relação com o divino é de 

subordinação, reverência e gratidão marcada pela expressão: “A ti, ó Jesus, muitas graças 

rendemos”. As cenas de enunciação possibilitam identificar o posicionamento e as 

características que o sujeit-enunciador apresenta de si ao revelar o ethos. 

 

 

3.4.3 Ethos discursivo 

 

Neste cenário o ethos se expressa na ideologia do contraste que há entre a posição dos 

cristãos em relação ao Deus. O ethos é constituído a partir da ideologia de que o sujeit-

enunciador e os enunciatários foram receberam, de Jesus, a vida (“pois a vida nos deste”). 

Diante da dádiva da vida o posicionamento do sujeito é de devedor para com Deus e, por isso, 

o ethos é de um cristão que rende graças. (“graças rendemos”). Dessa forma o ethos discursivo 

passa a ser parte das práticas discursivas religiosas. Ou seja, na vida cotidiana louvores e 

gratidão são materializados no discurso do indivíduo religioso. De acordo com Silva e Araújo, 

 

em AD, a metodologia de análise não incide em uma leitura horizontal, ou seja, em 
extensão, tentando observar o que o texto diz do início ao fim, mas, realiza-se uma 

apreciação em profundidade, que é possibilitada pela descrição-interpretação em que 

se examina, por exemplo, posição-sujeito assumidas, imagens e lugares estabelecidos 

a partir de regularidades discursivas demonstradas nas materialidades. (2017, p.20). 

 

O enunciador transfere para o enunciatário sua imagem de um religioso que, em seu 

posicionamento, encontra satisfação no encontro com os demais companheiros para juntos 

receberem a instrução divina (“com prazer outra vez nos juntamos”).   

Para que o ethos seja convidativo e convincente o sujeito enunciador, como ato de 

persuasão, se coloca na condição de carente pelo conhecimento (ciência), a mesma carência 

existente nos enunciatários em sala de aula. De acordo com Maingueneau (2008, p. 15) “a 

persuasão não se cria se o auditório não puder ver no orador um homem que tem o mesmo ethos 

que ele; persuadir consistirá em fazer passar pelo discurso de um ethos característico no 

auditório, para lhe dar a impressão de que é um dos seus que ali está”.  O ethos é formado por 
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todas as imagens que o sujeito-enunciador revela de si, mas que precisam conectar-se com a 

visão de mundo do enunciatário, relacionando a ideologia nas representações sociais presente 

em ambos. 

 

[...] por meio da enunciação, revela-se a personalidade do enunciador [...] Mas esse 

ethos não diz respeito apenas, como na retórica antiga, à eloquência judiciária ou aos 

enunciados orais: é válido para qualquer discurso, mesmo para o escrito. Com efeito, 

o texto escrito possui, mesmo quando o denega, um tom que dá autoridade ao que é 

dito. Esse tom permite ao leitor construir uma representação do corpo do enunciador 

(e não, evidentemente, do corpo do autor efetivo). A leitura faz, então, emergir uma 

instância subjetiva que desempenha o papel de fiador do que é dito (Ibid., 2013, 

p.107, grifo nosso).  

 

Tendo em vista que a Análise do Discurso de linha francesa trabalha com a 

historicidade, não é possível ignorar o contexto sócio-histórico em que as letras foram aplicadas 

inicialmente. A oportunidade de receber instruções quer sejam religiosas ou de ensino escolar 

básico, era a oportunidade de um diferencial na sociedade em que se vivia. Aqui está latente o 

valor de receber conhecimento, algo que não estava acessível a toda a sociedade. Sarah e Robert 

Kalley procuraram atender a todas as classes sociais, não fazendo distinção para ensinar sua 

doutrina ou conhecimento geral. Embora houvesse pessoas de classe mais elevada entre os 

instruendos, a sala de aula coloca todos os alunos no mesmo posicionamento, de quem não tem 

o conhecimento, carece de conhecimento e, por isso, busca o conhecimento. O ethos constituído 

tem um efeito social, uma vez que todos, ricos e pobres, estão na condição de alunos. E mais, 

passam a internalizar um hábitus dentro do campo religioso e educacional, agora como 

conhecedor dos assuntos religiosos e dos assuntos gerais aplicados na escola básica. 

Por fim, o sujeito-enunciador acredita que o divino não está estático, mas numa 

dinâmica relacional com os presentes em sala de aula e, que essa dinâmica, se faz real quando 

estão reunidos para buscarem esse conhecimento. O enunciador gera no enunciatário, a partir 

do ethos discursivo, a ideia de que Deus realmente vem sobre a sala de aula (Dirigindo os 

estudos) para lhes outorgar conhecimento desejado, pois “o ethos é fundamentalmente um 

processo interativo de influência sobre o outro” (AUCHLIN, 2011, p. 77-95 apud 

MAINGUENEUA, In: MOTTA e SALGADO, 2008, p. 17). A ideologia manifestada não 

aponta um deus indiferente às necessidades e petições humanas, mas um Deus pessoal e 

bondoso. 
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3.5 Analise do texto 4: Para o fim dos estudos 

 

          24 

 

 

 

 

 

Conclusa a lição, para casa voltamos;  

Oh, vem Tu conosco, bondoso Senhor! 

Os passos dirige por onde marchamos  

Fiéis ao ensino, vivendo em temor. 

  

Os lábios governa; que nunca falemos  

Palavras que firam, que espalhem rancor.  

Humildes e mansos, a todos tratemos  

Com vero respeito, repletos de amor. 

  

Senhor, vem livrar-nos da má companhia;  

Recorda-nos sempre qual nosso dever!  

Conserva-nos todos, com grande alegria,  

Buscando progresso em virtude e saber25. 

 

 

3.5.1 Temática 

 

Última letra a ser analisada também foi escrita em 1873 e tem a finalidade de ser cantada 

ao final dos estudos bíblicos. Como nos demais hinos analisados, a temática é encontrada no 

corpo do texto.  

Através da escolha lexical é possível perceber que o tema está direcionado para a 

efetivação na prática daquilo que foi estudado. Os verbos presentes na primeira e na segunda 

estrofe (marchemos / vivendo / falemos / tratemos) revelam que o enunciador se refere à vida 

diária, na qual os ensinos obtidos devem ser aplicados. 

                                                             
24 FALAVINHA, Denise. Para o fim dos estudos - Salmos e Hinos 639 (com introdução). YOUTUBE. 29 jan 
2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YavUxg79AQs>. Acessado em: 09 dez 2018. 
25 Cf. ROCHA, 1975, p 515-516.  
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Ao mesmo tempo, na última estrofe, há uma petição por livramento de más companhias, 

que seriam influências negativas para aplicação do ensino, e um pedido para que a alegria do 

fiel seja conservada. 

Diante do exposto é possível inferir que a temática é a dependência de Deus para que o 

fiel consiga aplicar tudo aquilo que tem recebido nos estudos. Essa dependência se revela pela 

invocação “oh, vem”. Sendo assim, três condições se misturam para que a ideologia seja 

estabelecida. A primeira é condição do campo religioso, já apresentado pela perspectiva de 

Bourdieu, que exige determinados comportamentos, pensamentos e a forma de se relacionar 

com pessoas e com o mundo. A segunda condição é a necessidade da intervenção divina para 

que o cristão consiga aplicar as exigências do campo religioso. A terceira condição é a própria 

responsabilidade do cristão em viver coerentemente ao que acredita. Dessa forma, a ideologia 

é de que o campo religioso é estabelecido pelo divino que age sobre o fiel e o fiel, que internaliza 

os ensinos (habitus) e aplica na sociedade para legitimar sua fé.  

 

 

3.5.2 Cenas de Enunciação  

 

O enunciado “Oh, vem Tu conosco, bondoso Senhor!”, presente na primeira estofe, 

apresenta o diálogo entre um sujeito-enunciador e Deus, legitimado pela instituição de um EU-

TU em que o servo dirige a palavra ao seu Senhor. Este enunciado é responsável por alinhavar 

todo o desenvolvimento do texto, pois os demais  

A cena enunciativa é construída com a cenografia dos fiéis que suplicam a intervenção 

divina em suas vidas diárias. Quando o enunciador se expressa “vem Tu conosco” cria a 

imagem de que Deus realmente pode sair da sala de aula com cada um dos enunciatários e 

acompanhá-los em sua jornada de vida. Assim, também, fica instituída a ideologia do Sagrado 

que vem ao profano para auxiliá-lo. O sujeito-enunciador demonstra confiança na de Deus em 

guiar os passos do servo (os passos dirige por onde marchamos). Ainda, há um detalhe 

importante nessa expressão. O sujeito-enunciador usa o verbo “marchar”, termo utilizado para 

o âmbito militar de guerra. Entendendo que as letras foram escritas dentro do campo religioso 

cristão, em textos bíblicos do Novo Testamento o apóstolo Paulo faz uso de exemplos militares 

para relacionar a vida cristã. A sua linguagem sobre o combate é evidente em termos como 

“soldado”, “arregimentar” (2 Timóteo 2:3,4) e “combate” (2 Timóteo 4:7) (A BÍBLIA, 1969). 

Esse combate se refere a permanecer firme na conduta cristão, tendo em vista que alguns 
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abandonaram o cristianismo, como Figelo, Hermógenes, Himineu, Fileto, Demas e Alexandre, 

citados na segunda carta a Timóteo, discípulo de Paulo. Portanto, o sujeito-enunciador cria uma 

cena de combate, em que marchar é o avanço na sociedade com os ensinos recebidos em sala 

de aula e nas reuniões religiosas.  

É importante lembrar que o campo religioso é um reflexo das ideologias e ações pré-

estabelecidas no espaço sagrado, assim como o espaço sagrado também sofre ações do campo 

religioso construído externamente ao espaço sagrado. 

 

[...] o campo religioso surge como uma configuração de relações socialmente 

distribuídas que se estruturam no interior dos espaços sagrados e se expandem para 

além das paredes do templo. As representações sociais geradas no campo religioso 

estão sempre relacionadas a espaços sagrados bem determinados. (PEREIRA, 2008, 

p.104). 

 

O Espaço sagrado compreendido pelo enunciador e o ambiente de estudo se finda. No 

entanto, há uma tentativa de estender o espaço sagrado para além das paredes da sala de aula. 

Essa afirmação se baseia na enunciação “por onde marchamos”. O que torna algo sagrado é 

a ideologia e a legitimação de que esse algo (objeto, local, pessoa, ação) faz a conexão com o 

divino. O enunciador, ao acreditar que Deus irá com ele em sua jornada, cria a seguinte ideia: 

todas as vezes que uma ação estiver de acordo com o estabelecido pelo campo religioso, ali 

então está o próprio divino agindo no cristão. O ethos discursivo está justamente no 

posicionamento do enunciador na busca de viver sob a direção de Deus. 

 

 

3.5.3 Ethos discursivo 

 

O enunciador apresenta o ethos ao se revelar como o cristão que deseja aplicar sua vida 

no cumprimento dos preceitos estabelecidos pelo campo religioso. O seu desejo pela presença 

de Deus é para lhe garantir o êxito nas ações que o legitimam como um verdadeiro cristão: “os 

passos dirige”. Para amarrar o seu pensamento de uma jornada bem-sucedida, o enunciador se 

impõe a condição de que é preciso ser fiel ao ensino recebido e temer a Deus. O ethos, portanto, 

é constituído por uma dupla ação: Deus que age no cristão e o cristão que age conforme ação 

divina. Sendo assim, a teologia aplicada pelo enunciador é de que o cristão tem a liberdade de 

agir contrariamente ao que Deus está agindo, não sendo isentado de sua responsabilidade. 

A cena enunciativa propõe um ethos para ações que serão concretizadas em possíveis 

situações futuras. Dessa forma, o enunciador ativa a memória para possíveis momentos em que 
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as palavras feriram, o rancor se espalhou, o orgulho (opondo-se à humildade) e a ira 

(opondo-se à mansidão) foi a forma de tratamento para com o próximo. Os ensinos recebidos 

devem, portanto, ser um divisor na vida do cristão entre o que era antes do conhecimento e o 

que será a partir do conhecimento adquirido. A compreensão subjetiva de estar de acordo com 

os preceitos divinos será legitimada objetivamente na relação com outras pessoas no decorrer 

da vida cotidiana, pela vida moral e aprovada no campo religioso.  

Para que o objetivo moral seja alcança o enunciador reconhece que não conseguirá 

somente com sua capacidade, por isso recorre a intervenção divina: “Os lábios governa...”. 

Essa expressão está ligada ao segundo enunciado: “Oh, vem”. O cristão do enunciado acredita 

que até a sua forma de falar pode ser controlada ou influenciada por Deus, além de seu 

temperamento e sentimentos (mansidão, respeito e amor). Pode-se perceber nessa declaração 

o movimento do sujeito-enunciador com relação à sua liberdade e submissão perante o sagrado, 

segundo Orlandi.  

 

No sujeito se tem, ao mesmo tempo, uma subjetividade livre -  um centro de iniciativa, 

autor e responsável por seus atos -  e um ser submetido – sujeito autoridade superior, 

portanto desprovido de toda liberdade, salvo a de aceitar livremente a sua submissão 

[...] O que nos leva a afirmar que o conteúdo da ideologia religiosa se constitui de uma 
contradição, uma vez que a noção de livre arbítrio traz, em si, a de coerção. (1996, 

p.242). 

 

O ethos de sumissão é evidenciado pelos verbos “dirigir” e “governar”, que expressam 

a ideia de controle e autoridade. O cristão manifestado no ethos traz a memória condições reais 

na sociedade e a realidade em sala de aula. Como já visto no primeiro capítulo Robert Kalley e 

Sarah Kalley formaram heterogêneas. Era uma realidade a escravidão, a a submissão das 

mulheres ao marido, a restrição das mulheres à educação, à opinião e outras formas de 

expressão. Além de que religião devia se submeter às leis do Governo. O assunto submissão 

estava presente na vida da sociedade brasileira. Mas, a submissão e temor a Deus são 

idealizados como liberdade para fazer o bem, para olhar outro com igualdade e para ser fraterno 

nas relações interpessoais.  

O ethos presente na terceira estrofe nos revela um cristão que solicita a Deus que venha 

livrá-lo “da má companhia”, pois ela pode influenciá-lo negativamente. Mesmo sendo o 

indivíduo responsável por andar ou não com determinadas pessoas, o cristão do enunciado pede 

para que Deus o livre.  

Ao final, o ethos discursivo se completa pela imagem de um fiel que busca progresso, 

virtudes e saber.  
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A construção do ethos no discurso está ligada à intenção explícita ou não do sujeito-

enunciador, passando obrigatoriamente pelo ato da enunciação, pois  no  ato  da  fala,  
pela sua  maneira  de  dizer,   usando  seus  recursos linguísticos,para  persuadir  o  

seu  enunciatário,o  sujeito-enunciador cria  uma imagem de si mesmo enquanto busca 

a sua aceitação e interação social diante do seu grupo. Essa busca pela aceitação e 

interação social permite que o sujeito-enunciador, ao   fazer    uso   da    linguagem, 

objetivando expressar seus sentimentos e ideias, produza, ou melhor, reproduza seus 

discursos de acordo com a  formação  discursiva, o  contexto  histórico-social  e  

ideológico do  grupo em  que estiver inserido,em  outros  termos,  ele  enuncia  sob  

certo  estatuto ideológico, atribuindo  para  si e para  o  seu  enunciatário lugares no  

discurso; sendo, por isso mesmo, interpelado como sujeito do seu próprio discurso. 

(BATISTA, 2011, P.10). 

 

 

A análise da letra em foco possibilitou identificar que por meio das cenas de enunciação 

o ethos se constitui no cristão que depende da ação divina para aplicar as ações exigidas pelo 

campo religioso. O enunciador gera no enunciatário a necessidade de um ethos piedoso e 

transformador para as relações interpessoais. O efeito que o ethos discursivo causa no 

enunciatário, portanto, não se imita a subjetividade de ambos, antes, é expandido à sociedade, 

ma vez que ação do cristão não se restringe ao local do rito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto no início deste trabalho a música se aplica como importante ferramenta na 

manifestação do culto religioso. No cristianismo a música ganhou espaço na liturgia como 

forma de expressão do indivíduo religioso ao divino. No entanto, por muito tempo a música 

permaneceu restrita ao ministrante, não sendo o leigo participante. Após a Reforma Protestante 

a música passou a fazer parte não apenas do culto solene, mas da vida cristã diária.  

Este trabalho possibilitou compreender como a chegada do protestantismo no Brasil no 

século XIX mudou o cenário religioso brasileiro e como a hinódia, principalmente com a por 

meio de Sarah Poulton Kalley e Robert Kalley, contribuiu para a formação de um 

protestantismo brasileiro. Essa compreensão se baseia nos registros históricos que apresentaram 

um Brasil que mesmo obtendo uma diversidade religiosa já no século XIX também se mostrava 

uma sociedade carente de liderança religiosa. 

Sarah Kalley e suas composições, objeto de estudo deste trabalho, entra nesse cenário 

como missionária, líder, compositora e companheira de seu esposo no trabalho. Suas virtudes 

e qualidades foram de extrema importância para legitimar seu trabalho e as letras dos hinos que 

ela mesma escreveu. Nesse sentido, pode-se perceber nas letras analisadas que ao serem 

enunciadas permitiam ao enunciatário sentir uma aproximação do divino, pois são letras 

estruturadas em forma dialogal nas quais o enunciador e enunciatário dirige suas falas 

diretamente ao divino que ambos acreditam estar presente no local em que estão reunidos. 

Entendendo que o objetivo desse trabalho era compreender como o ethos se manifesta 

no discurso das letras selecionadas de Sarah Kalley e como a cena enunciativa se constitui no 

discurso, a AD se mostrou eficaz no alcance dos resultados, pois, ela “tem como proposta 

analisar a formação discursiva dos enunciadores sob a sua perspectiva ideológica e a articulação 

entre discurso e produção de sentido” (BATISTA, 2011, p.18). Essa perspectiva de análise é 

feita juntamente com a análise do contexto e condições em que o discurso foi produzido. 

O Brasil no século XIX tinha uma população ainda muito limitada com relação à 

educação. A leitura não era acessível a toda gente, o que dificultava a obtenção de 

conhecimento. No entanto, ao ouvir uma música o indivíduo tem a possibilidade de aprender, 

guardar e reproduzir. Sarah Kalley, em suas letras, utilizou-se um pré-conhecimento da língua 

portuguesa, da ideologia cristã presente na religiosidade brasileira para expressar a sua visão de 

cristianismo através de suas músicas. 
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Na análise das quatro letras selecionadas foi possível observar como a cena enunciativa 

se constitui a partir da topografia e cenografia, ferramentas da AD. As letras foram escritas para 

a aplicação em sala de estudos, o que forma o cenário da aprendizagem, da troca de experiências 

entre professor aluno. Os alunos estão sendo conduzidos por um professor que, legitimado pelo 

seu posicionamento, os instrui na matéria. No século XIX, os brasileiros não disponham de uma 

educação de fácil acesso. A carência pelo aprendizado era grande e por isso as salas de estudos 

criadas pela missionária se tornaram atraentes. No entanto, ao entoar o hino, todos enunciam a 

voz que busca conhecimento. A ideologia é manifestada nessa cena, pois Deus pode outorgar o 

conhecimento a todos que buscam. A partir da cena enunciativa, o sujeito-enunciador constrói 

o seu ethos de alguém humilde e piedoso que reconhece sua necessidade da intervenção divina 

para que o conhecimento seja alcançado e que produza seus efeitos na vida diária. 

A pesquisa proporcionou identificar os hinos, com o discurso presente nas letras de 

Sarah Kalley, como um gênero discursivo, no qual se encontra dentro do discurso religioso, 

mas com sua especificidade e finalidade. Os hinos não somente transmitem a ideologia religiosa 

protestante como também opera na estruturação de alunos em formação. 

Finalmente, a cena enunciativa e o ethos discursivo, fortalecidos pela ideia de campo, 

habitus e capital de Pierre Bourdieu, criam uma mensagem de resposta ao contexto social: 

Mudança. O sujeito-enunciador apresenta a possibilidade de transformação do indivíduo, sem 

conhecimento, alcançar o conhecimento com a ajuda divina. Pode-se ter uma noção do efeito 

que as letras de Sarah Kalley causavam naqueles que se apropriavam do conteúdo nelas contido. 

Não era apenas um efeito na área religiosa, mas um efeito de identidade, de afirmação de 

construção pessoal para a sociedade que os cercava. Ou seja, a cena enunciativa e o ethos 

discursivo proporcionavam um novo sentido de mundo e existência para os enunciatários. 
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